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1 BV Regeling vakantie en verlof gemeente Goirle 
 
Toelichting: 
De werkgevers en leden zijn het in januari 2022 eens geworden over 
een nieuwe Cao gemeenten voor 2021 en 2022. Op basis van de 
uitslagen van de ledenraadpleging, hebben de werkgevers het akkoord 
bekrachtigd. In de nieuwe Cao gemeenten is een aantal wijzigingen 
met betrekking tot vakantie en verlof opgenomen. Om alles uit de 
bekrachtigde CAO samen te brengen hebben we binnen de gemeenten 
Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk (GHO) de regeling vakantie en verlof 
opgesteld. Om deze regeling vast te stellen ligt dit voorstel nu aan u 
voor. 
 
Besluit:  

1. De regeling vakantie en verlof gemeente Goirle vast te 
stellen 

2. Overzicht leeftijdsverlofdagen (2004) in te trekken 
3. De regeling verkoop bovenwettelijke vakantie-uren (2019) 

in te trekken 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 FY Verlenging beleid VTH 2019-2022 
 
Toelichting: 
Op 1 januari 2023 lopen het Vergunningenbeleid gemeente Goirle 
2019-2022 en het Toezicht en Handhavingsbeleid gemeente Goirle 
2019-2022 af. Er is nog veel onduidelijkheid over de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet en de Wet private kwaliteitsborging (hierna 
Wkb). Omdat er geen grote ontwikkelingen zijn geweest met 
betrekking tot vergunningen toezicht en handhaving binnen onze 
gemeente kunnen we ons beleid, in overleg met de provincie, met 2 
jaar verlengen tot 31 december 2024. Gedurende deze periode wordt 
er nieuw beleid opgesteld waarin de wijzigingen die de invoering van 
de Omgevingswet en Wkb met zich meebrengen worden verwerkt. 
  
Wij willen u verzoeken om de huidige beleidstukken met twee jaar te 
verlengen en bijbehorend addendum vast te stellen. 
 
Besluit:  

1. Het Vergunningverlenersbeleid gemeente Goirle 2019-2022 
en het Toezicht en Handhavingsbeleid gemeente Goirle 
2019-2022 te verlengen tot en met 31 december 2024, in 
afwachting van de Omgevingswet. 

2. Het addendum toe te voegen aan het beleid 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 FY vrijgave ontwerpbestemmingsplan Brakel 7a en 7b 
 
Toelichting: 
Het voorontwerpbestemmingsplan "Brakel 7a & 7b" heeft vanaf 1 
december 2022 ter inzage gelegen. Binnen de gestelde inzagetermijn 
heeft geen enkele ingezetenen (omwonenden) gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid te reageren op het voorontwerpbestemmingsplan. 
Alleen de Provincie en waterschap Brabantse Delta hebben formeel 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een inspraakreactie in te 
dienen. De formele reactie is verwerkt in een eindverslag en is als 
bijlage toegevoegd aan dit voorstel. Naar aanleiding van de formele 
inspraakreacties van de Provincie en het waterschap wordt de 
toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan aangepast en/of 
aangevuld waardoor er wordt toegekomen aan de ingediende 
inspraakreactie van de Provincie en waterschap. Door in te stemmen 
met het eindverslag en de daarin voorgestelde aanpassingen ten 
aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan, kan de formele 
planologische procedure (terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan) opgestart worden. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van het eindverslag inzake het gevoerde 
overleg op grond van artikel 3.1.1. Bro; 

2. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen zoals is 
aangegeven in het eindverslag; 

3. Genoemde eindverslag vast te stellen en de provincie 
schriftelijk te berichten; 

4. De gemeenteraad in kennis te stellen van het vastgestelde 
eindverslag; 

5. Het voorontwerpbestemmingsplan "Brakel 7a & 7b” gereed 
te maken om als ontwerp ter inzage te leggen. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 FY Aanvraag voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw Mill Hill 
College 
 
Toelichting: 
Op 31 januari 2022 heeft vereniging Ons Middelbaar Onderwijs 
(OMO), het schoolbestuur van het Mill Hill College, een aanvraag 
gedaan om een voorbereidingskrediet voor vervangende nieuwbouw 
voor het Mill Hill college. Een dergelijke aanvraag wordt getoetst aan 
de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Goirle 
2015 (hierna: de verordening) en de Wet Voortgezet Onderwijs 
(WVO). Volgens de daarin opgenomen procedure wordt de aanvraag, 
bij een positief besluit, opgenomen in het 
onderwijshuisvestingsprogramma 2023. Er zijn in 2022 geen andere 
aanvragen voor opname in het programma van 2023 ontvangen. 
Met het beschikbaar stellen van dit krediet stellen we OMO als 
bevoegd gezag voor het Mill Hill College in de gelegenheid om een 
aanbesteding gereed bouwplan te ontwikkelen. En daarmee zou de 
gemeente indirect ook akkoord geven op nieuwbouw voor het Mill Hill 
College. 
 
Besluit:  

1. De aanvraag voor het voorbereidingskrediet voor 
vervangende nieuwbouw van het Mill Hill College voor 2023 
af te wijzen. 

2. Akkoord te gaan met de verzending van bijgaande 
afwijzingsbrief aan OMO. 

3. De overige schoolbesturen te informeren over het genomen 
besluit. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

 

5 STR Normenkader en controleprotocol 2022 
 
Toelichting: 
Op 5 oktober jl. heeft de raad ingestemd met de formele opdracht aan 
de accountant tot controle van de jaarrekening 2022. Naast deze 
jaarlijkse, formele opdrachtverlening vraagt de accountant aan de raad 
om ook expliciet de eisen waaraan de controle moet voldoen vast te 
stellen in het zogenaamde controleprotocol en het normenkader. Wij 
leggen u deze beide stukken met dit voorstel voor. 
 
Besluit:  

1. Het normenkader 2022 vast te stellen; 
2. Het controleprotocol 2022 met bijbehorend raadsvoorstel 

ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. 
 

 


