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1 STR Aanpassing portefeuilleverdeling 
 
Toelichting: 
Bij het constituerend beraad is afgesproken dat wanneer het college 
hiertoe aanleiding ziet, de toen vastgestelde portefeuilleverdeling 
kan worden herzien. Na een eerste periode van ruim een half jaar 
leidt een eerste evaluatie tot een aanpassing in de 
portefeuilleverdeling. Hierdoor ontstaat er een betere balans bij de 
direct betrokken portefeuillehouders. 
 
Besluit:  

1. De portefeuille Cultuur (inclusief CC JvB, bibliotheek, 
culturele accommodaties) van wethouder Van Neerven 
over te hevelen naar wethouder Van den Hout. 

 

2 FY Aanvraag suppletie-uitkering in het kader van de Bommenregeling  
 
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. Het project Tilburgseweg 153 betreft 
een woningbouwproject van 4 luxe koopwoningen (appartementen 
complex). Voor dit project is in het kader van niet-gesprongen 
explosieven reeds een detectie van het plangebied uitgevoerd. 
Aanvrager 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 €10.848,00 exclusief BTW (zijnde € 
7.376,64) op basis van de zogenaamde "Bommenregeling" 
voor het opsporen en ruimen van conventionele 
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het kader van 
de ontwikkeling van het project Tilburgseweg 153. 

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

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 FY Herontwikkeling Texaco 
 
Toelichting: 
Op 23 februari 2021 heeft uw college randvoorwaarden vastgesteld 
voor onder andere de locatie Hoek Tilburgseweg/Van 
Haestrechtstraat (locatie Texaco) in Goirle, zie bijlage 4. Inmiddels 
heeft de eigenaar van deze locatie een plan uitgewerkt dat 
grotendeels voldoet aan deze randvoorwaarden, zie bijlagen 1 t/m 3. 
Het plan bestaat uit totaal 21 koopappartementen, waarvan 11 
middeldure en 10 dure koopappartementen en een half verdiepte 
parkeergarage. 
 
Besluit:  

1. Medewerking te verlenen aan de herontwikkeling op de 
locatie Hoek Tilburgseweg/Van Haestrechtstraat (locatie 
Texaco), onder de voorwaarden dat: 

2. de ontsluiting van de parkeerkelder verplaatst wordt naar 
de Van Haestrechtstraat ipv de Tilburgseweg; 

3. er na het collegebesluit een omgevingsgesprek gevoerd 
wordt. 

4. De raad te informeren met de bijgevoegde RIB. 
 

4 SO Subsidie stichting Leergeld 2021 
 
Toelichting: 
Op 29 april 2020 is een subsidiebeschikking 2021 van € 45.000 
verzonden aan stichting Leergeld. Op 11 februari 2022 heeft de 
gemeente de eindverantwoording van deze subsidie ontvangen. 
Hieruit bleek onvoldoende of de subsidie in zijn geheel voor het 
bestemde doel is ingezet. Daarom heeft op 2 november 2022 
overleg plaatsgevonden tussen de wethouder en stichting Leergeld. 
Tijdens dit overleg heeft de stichting toegelicht op welke manier zij 
de subsidie hebben besteed. In dit advies leggen wij u het besluit 
voor in te stemmen met de vaststelling van de subsidie 2021 aan 
stichting Leergeld. 
 
Besluit:  

1. De subsidie aan stichting Leergeld voor 2021 vast te 
stellen op € 45.000. 

 

 
 


