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1 FY Aanvraag suppletie-uitkering in het kader van de Bommenregeling, 
locatie wildroosters faunapassage 
 
Toelichting: 
Gemeenten kunnen in geval van opsporing en ruiming van 
explosieven een bijdrage van 68% in de kosten ontvangen door het 
indienen van een raadsbesluit. Brabants Landschap is voornemens om 
tussen Natuurpoort de Roovertsche Leij en de grens NL/BE langs de 
Turnhoutsebaan het hekwerk ten behoeve van de faunapassage door 
te trekken. Enkele jaren geleden is hier in opdracht van de gemeente 
Goirle een faunapassage gerealiseerd. Voor het plaatsen van het 
hekwerk worden diverse grondroerende werkzaamheden uitgevoerd. 
Op basis van gegevens uit de risicokaart van de gemeente Goirle blijkt 
dat het werkgebied verdacht is op het aantreffen van NGE. 
Voor dit project is in het kader van niet-gesprongen explosieven een 
NGE-bodemonderzoek uitgevoerd. Aanvrager (Brabants Landschap) 
verzoekt de gemeente een suppletie-aanvraag bij het Ministerie in te 
dienen. 
 
Besluit:  

1. De gemeenteraad voor te stellen een verzoek in te dienen 
bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties om in aanmerking te komen voor een 
bijdrage van 68% van € 25.472,50 exclusief BTW (dat is dus 
€ 17.321,30) op basis van de zogenaamde 
"Bommenregeling" voor het opsporen en ruimen van 
conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in 
het kader van een hekwerk t.b.v. de faunapassage. 

2. De gemeenteraad voor te stellen dat indien de bijdrage 
door het ministerie van BZK wordt verstrekt, deze volledig 
door te betalen aan de initiatiefnemer. 

  

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 SO Collectief aanbieden schoolmaatschappelijk werk op het voortgezet 
onderwijs 
 
Toelichting: 
SMW of schoolmaatschappelijk werk wordt op de scholen voor 
Voortgezet Onderwijs (VO) van het Samenwerkingsverband Passend 
onderwijs, Portvolio, al een aantal jaren ingezet om in een vroeg 
stadium ondersteuning te bieden aan jeugdigen, zodat deze op school 
en naar vermogen in de maatschappij kunnen deelnemen. Door (de 
nasleep van) de coronaperiode is de behoefte aan ondersteuning in 
de vorm van SMW bij de jeugdigen in het VO enorm groot. 
SMW is vrij toegankelijk en voorliggend aan specialistische jeugdhulp 
en wordt in onze regio op de VO-scholen aangeboden door IMW regio 
Tilburg. School is voor jongeren bovendien een laagdrempelige plek 
om hulp te vragen. Veel jeugdigen uit Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, 
Hilvarenbeek en Tilburg gaan naar een school buiten hun eigen 
gemeente. Daarom vindt de (basis)financiering van het SMW op het 
VO plaats vanuit een solidariteitsafspraak tussen 5 gemeenten. Vier 
van de vijf gemeenten stelden echter, aanvullend op de gezamenlijke 
afspraak, een aantal jaren lokaal extra middelen ter beschikking voor 
de inzet van SMW VO. De 5 gemeenten zijn ambtelijk in overleg 
getreden om te onderzoeken hoe (via Tilburg) richting IMW regio 
Tilburg tot een officiële en vooral eenduidige opdracht voor de inzet 
van SMW VO kan worden gekomen. Daarom adviseren we om SMW 
op het VO collectief met 5 gemeenten voortaan aan te bieden. 
 
Besluit:  

1. in te stemmen met het aangaan van de Overeenkomst 
financiering Schoolmaatschappelijk Werk binnen VO 
Portvolio; 

2. daartoe voor de jaren 2023 en 2024 een bedrag van € 
22.000 per jaar uit de gemeentelijke NPO-gelden 
beschikbaar te stellen; 

3. daartoe ook het budget schoolmaatschappelijk werk in het 
VO uit de kostenplaats ‘Basisstructuur jeugd’ van € 11.000 
over te hevelen naar een nieuw te maken kostensoort 
‘DVO Tilburg’; 

4. wethouder Van Neerven aanwijzen om namens het college 
te tekenen; 

5. instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 BV Intrekkingsverordening hondenbelasting 2022 
 
Toelichting: 
Op 10 november 2022 besloot de Raad tot het afschaffen van de 
hondenbelasting. Met ingang van 2023 wordt er geen 
hondenbelasting meer geheven. Dit besluit heeft tot gevolg dat de 
Raad de Verordening hondenbelasting 2022 moet intrekken per 1 
januari 2023. De Raad wordt gevraagd de Verordening 
hondenbelasting 2022 in te trekken. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en 
conceptbesluit “Intrekkingsverordening hondenbelasting 
2022”. 
 

4 FY Vaststellen subsidieregels afkoppelen regenwater 2023 
 
Toelichting: 
Het klimaat verandert. Daardoor hebben we de laatste jaren vaker 
last van wateroverlast door zware regenval. Het riool kan deze 
hoeveelheid regen niet altijd aan. En er is vaker droogte door langere 
warme periodes. 
Op 16 december 2020 heeft de gemeenteraad het Programma Water 
en Riolering (PWR) vastgesteld. In dit programma is de ambitie 
vastgelegd om bij te dragen aan de gemeenschappelijke doelen met 
betrekking tot klimaatadaptatie, duurzaamheid en een gezonde 
leefomgeving. Participatie en communicatie zijn in dat kader als een 
van de speerpunten benoemd. De gemeente Goirle en waterschap de 
Dommel willen inwoners daarom met een afkoppelsubsidie 
stimuleren om schoon regenwater op te vangen en in hun tuin in de 
grond te laten zakken. 
Met de ‘subsidieregel afkoppelen regenwater’ wordt uitvoering 
gegeven aan dat speerpunt en dit is succesvol gebleken in de jaren 
2021 en 2022. Binnen deze regeling kunnen inwoners subsidie 
aanvragen voor het aanleggen van een groen dak, het infiltreren van 
regenwater op eigen terrein, regentonnen en onttegelen en 
vergroenen van tuinen. 
 
Besluit:  

1. De “Subsidieregels voor afkoppelen regenwater 2023” vast 
te stellen en in te laten gaan op 1 januari 2023. 

2. Het subsidieplafond voor de subsidieregels afkoppelen 
regenwater 2023 vast te stellen op € 30.000,- voor 2023. 
 



 
 
 
 
 
      
 

 

5 SO Ontslag en benoeming leden van de Participatieraad Goirle 
 
Toelichting: 
De derde termijn van de participatieraad Goirle van 3 jaar loopt. 
Tussentijds zijn al enkele leden gestopt en nieuwe leden benoemd. 
Nu is er één lid dat niet opnieuw benoembaar is en één voorgedragen 
nieuw lid. Wij stellen u voor met terugwerkende kracht het 
vertrekkende lid ontslag te verlenen per 1 oktober 2022 en het 
nieuwe lid te benoemen per 1 november 2022. 
  
Besluit:  

1. Het volgende lid van de participatieraad ontslag verlenen 
met ingang van 1 oktober 2022: mevrouw Lambour. 

2. Het volgende lid te benoemen als lid van de 
participatieraad met ingang van 1 november 2022: de heer 
Eden. 

6 SO Aanpak schaarste problematiek huishoudelijke ondersteuning 
 
Toelichting: 
Sinds 1 juli 2022 hebben de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en 
Oisterwijk een nieuw contract afgesloten met zes zorgaanbieders. 
Qua volume zouden deze aanbieders in principe alle bestaande en 
nieuwe cliënten moeten kunnen bedienen. Dit blijkt toch niet 
mogelijk. 
Vanaf 2019 hebben we al te maken met een krapper wordend aanbod 
van huishoudelijk hulpen en is het aantal inwoners dat huishoudelijke 
hulp aanvraagt enorm toegenomen. Sinds de zomer van 2022 is er 
een structureel tekort ontstaan. Inmiddels is er bij alle zorgaanbieders 
sprake van een wachtlijst van meerdere weken tot maanden. In dit 
collegeadvies leest u welke maatregelen wij kunnen nemen om het 
probleem beheersbaar te maken. 
  
Besluit:  

1. Kennis te nemen van de problematiek als gevolg van 
schaarste aan personeel bij zorgaanbieders voor de 
levering van Wmo-huishoudelijke ondersteuning. 

2. In te stemmen met het een op een bij-contracteren van 
Sensezorg onder dezelfde contractvoorwaarden. 

3. In te stemmen met de voorgestelde (tijdelijke) 
aanpassingen in de uitvoering van het programma van 
eisen. 

4. In te stemmen met de voorgestelde criteria voor triage van 
cliënten op de wachtlijst. 

5. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief. 
6. Inwoners en cliënten te informeren. 

 


