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Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 
 

1 FY Extra uren boatoezicht 
 
Toelichting: 
De gemeente Goirle werkt al sinds 2013 intensief samen met de 
gemeente Oisterwijk en Hilvarenbeek als het gaat om de inzet van 
buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s). In 2020 is in dat kader 
een gezamenlijke aanbesteding doorlopen waardoor we ook de 
komende jaren een gezamenlijke pool van boa’s hebben. Deze boa’s 
worden ingehuurd bij het bedrijf P1 en Goirle huurt wekelijks 36 boa-
uren in bij P1. 
Op 2 mei 2022 heeft de minister van Justitie en Veiligheid te kennen 
gegeven structureel €32.798 jaarlijks uit te keren aan de gemeente 
Goirle. Deze decentralisatie-uitkering is een vrij te besteden 
financiële bijdrage om de handhaving in de gemeente te versterken. 
In dit voorstel stellen wij voor om deze structurele uitkering van 2022 
in te zetten om in 2023 15 uur extra per week boa-toezicht in te 
kopen bij P1. Voor 2024 en verder wordt samen met Oisterwijk en 
Hilvarenbeek bekeken hoe we de decentralisatie-uitkering het beste 
kunnen inzetten om het boa-toezicht te versterken. 
 
Besluit:  

1. De structurele decentralisatie-uitkering van 2022 in te 
zetten om in 2023 15 uur extra per week boa-toezicht in te 
kopen bij P1 voor een bedrag van €30.000,- 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 SO Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Goirle 2023 
 
Toelichting: 
De regels voor de uitvoering van de Jeugdwet 2015 zijn vastgelegd in 
wetgeving en worden verder uitgewerkt in de gemeentelijke 
verordening en vervolgens in de beleidsregels en het besluit. 
Wanneer dit nodig is worden deze beleidsstukken aangepast op basis 
van jurisprudentie, gewijzigde regelgeving, opgedane ervaringen in 
de uitvoering of voortschrijdend inzicht. Ook dit jaar is aanpassing 
nodig. 
De aanpassing is onder meer nodig omdat in 2023 de nieuwe 
regionale inkoop jeugdhulp van start gaat. Dit brengt een aantal 
wijzigingen met zich mee voor de beleidsregels. 
De overige wijzigingen hebben betrekking op nieuwe afspraken die 
we regionaal hebben gemaakt over diverse onderwerpen, waaronder 
aangepaste kwaliteitseisen voor pgb-aanbieders. 
 
Besluit:  

1. De beleidsregels Jeugdhulp gemeente Goirle 2023 vast te 
stellen; 

2. De beleidsregels Jeugdhulp gemeente Goirle 2021 in te 
trekken. 
 

3 SO Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente 
Goirle 2023 
 
Toelichting: 
Jaarlijks wordt het gemeentelijk uitvoeringsbesluit voor Wmo 
maatwerkvoorzieningen en individuele voorzieningen Jeugdwet, het 
'Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente 
Goirle', vastgesteld. Het Besluit bevat bedragen en uitvoeringsregels 
voor maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo en de pgb-
tarieven van individuele voorzieningen van de Jeugdwet. De meeste 
bedragen zijn geïndexeerd of gewijzigd door nieuwe inkoop. 
 
Besluit:  
. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 
gemeente Goirle 2023 vast te stellen; 
2. Het Besluit treedt de dag na bekendmaking in werking en heeft 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2023; 
3. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Goirle 
2022 in te trekken. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 SO Kennisnemen van het rapport fase1b 
 
Toelichting: 
Uit de financiële analyse van BMC in het kader van de Strategische 
heroriëntatie komt naar voren dat de gemeente Goirle op basis van 
de begroting 2021 gemiddeld per inwoner € 206 meer geld uitgeeft 
aan taakveld 6 in het Sociaal Domein in vergelijking met andere 
gemeenten. Om hier grip op te krijgen heeft het college op 10 januari 
2022 de projectopdracht beheersing Sociaal Domein fase 1 
vastgesteld. Op 21 juni 2022 heeft het college kennisgenomen van 
het eerste deelresultaat van deze opdracht fase 1a inzicht. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van de rapportage beheersing Sociaal 
Domein fase 1b; 

2. Akkoord te gaan met afronding van fase 1 van het project 
beheersing Sociaal Domein; 

3. De bijgevoegde raadsinformatiebrief over de uitvoering 
van het project fase 1b beheersing Sociaal Domein vast 
testellen en ter kennisgeving aan de gemeenteraad te 
zenden. 

 
 
 


