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1 FY Beleidsregel subsidie naleving controleplicht 
coronatoegangsbewijzen (CTB) januari - maart 2022 
 
Toelichting: 
Op 7 december 2021 heeft u de Beleidsregel subsidie naleving 
controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB) vastgesteld. De 
gemeente Goirle heeft destijds via de veiligheidsregio van het Rijk een 
bijdrage gekregen van €61.673,97. De bijdrage heeft tot doel de 
naleving van de controle op het CTB te ondersteunen en te 
vergemakkelijken in de periode september tot en met december 2021. 
Op basis van deze bijdrage heeft u de subsidieregeling vastgesteld. 
Naar aanleiding van de subsidieregeling hebben 12 organisaties een 
aanvraag ingediend waarvan er 11 aanvragen zijn toegekend. In totaal 
is er voor een bedrag van €35.039,- subsidie uitgekeerd. Daarnaast is 
er van dit bedrag extra BOA toezicht ingekocht voor een bedrag van 
€1.500,-. In totaal is er dus een bedrag van €36.539 uitgegeven. Het 
resterende bedrag dient te worden teruggegeven aan het Rijk. 
 
Besluit:  

1. De ‘Beleidsregel subsidie naleving controleplicht 
coronatoegangsbewijzen (CTB)’ vast te stellen 

2. De beleidsadviseur openbare orde, Integrale veiligheid en 
crisisbeheersing te mandateren om over aanvragen op 
grond van deze beleidsregel te besluiten. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 FY REKS 2.0 Plan van aanpak 
 
Toelichting: 
Op 1 juli 2021 is de REKS 1.0 vastgesteld. Vanaf die tijd is er veel 
aandacht gegeven aan het opzetten van een Publiek Ontwikkelbedrijf 
en een Regionaal Klimaatfonds als uitvoering van REKS 1.0. Nu is het 
moment om te werken aan de REKS 2.0 die op 1 juli 2023 moet zijn 
vastgesteld. Alle RES-regio’s in Nederland worden geacht een 2.0-
versie te maken met een update van de duurzame opwek, een plan 
voor de uitvoering, een verder vormgeven van het bestuurlijk en 
maatschappelijk draagvlak, het versterken van de aanpak op 
energiebesparing, een integratie met andere sectoren en thema’s, een 
Regionale Structuur Warmte 2.0 etc. Hiervoor is landelijk een 
handreiking ontwikkeld. In bijgaand Plan van Aanpak REKS 2.0 zijn, 
naast de doorontwikkeling van punten uit REKS 1.0, de kernpunten uit 
deze handreiking voor de REKS 2.0 verwerkt. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van het Plan van Aanpak REKS 2.0. 
2. De raad door bijgevoegde raadsinformatiebrief te 

informeren. 
 

3 FY Vaststellen beoordelingskader tijdelijke huisvesting 
arbeidsmigranten 
 
Toelichting: 
In de Woonvisie 2019 is als doel gesteld dat we arbeidsmigranten 
huisvesten passend bij de schaal van de kernen Goirle en Riel. 
Vastgesteld is dat we aan de behoefte aan tijdelijke huisvesting van 
arbeidsmigranten onder voorwaarden tegemoet willen komen. 
Afgesproken is dat we een beoordelingskader opstellen voor 
aanvragen voor de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten. Het 
concept beoordelingskader is ter kennisname aangeboden aan de 
gemeenteraad. De gemeenteraad heeft ingestemd met de gekozen 
richting. Het college kan nu het beoordelingskader definitief 
vaststellen. 
 
Besluit:  
Vaststellen van het “Beoordelingskader huisvesting tijdelijke 
arbeidsmigranten”. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 FY Starterslening 
 
Toelichting: 
In de Woonvisie 2019 heeft de gemeenteraad vastgesteld dat de 
verordening Starterslening 2013 geëvalueerd dient te worden en zo 
nodig aangepast. Uit de evaluatie, die u aantreft in de bijlage, blijkt 
dat de prijsstijgingen op de woningmarkt ertoe hebben geleid, dat 
starters niet of nauwelijks meer in aanmerking kunnen komen voor 
een starterslening, omdat niet kan worden voldaan aan de 
voorwaarde dat de maximale hypotheek voor de woning € 233.500,00 
mag bedragen. Geadviseerd wordt om aan de gemeenteraad te 
adviseren het maximumbedrag aan de passen in de verordening. Er is 
geen aanleiding om de overige voorwaarden van de verordening aan 
te passen. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van de evaluatie starterslening en in te 
stemmen met het raadsvoorstel ‘Vaststellen verordening 
Starterslening 2022’; 

2. Het raadsvoorstel ‘Vaststelling verordening Starterslening 
2022’ ter besluitvorming aanbieden aan de gemeenteraad. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

5 FY herinrichting milieustraat tot kringloopstraat 
 
Toelichting: 
Op 5 oktober 2021 heeft de gemeenteraad het 
grondstoffenbeleidsplan Goirle 2022-2027 vastgesteld. Dit plan geeft 
de uitgangspunten en ambities voor de komende jaren. Het bestuur 
heeft de aanpak van de milieustraat als eerste prioriteit gesteld. 
Daarvoor is de doelstelling maximaal 10 kg per inwoner per jaar grof 
restafval in 2026. In 2020 was dit 46 kg. De gewijzigde 
milieustraattarieven per 1 januari 2021 hebben als ‘eerste maatregel’ 
minder afvaltoeristen en betere afvalscheiding opgeleverd. Daardoor 
is het grof restafval gehalveerd naar 23 kg in 2021. Dit is gebeurd 
zonder verdringingseffecten naar de grijze container, omliggende 
milieustraten of extra dump in de openbare ruimte. Bijgevoegd 
projectplan geeft invulling aan een verdere vermindering van grof 
restafval en hogere waarde creatie uit afgedankte materialen en 
spullen. 
 
Besluit:  
In te stemmen met het projectplan Herinrichting milieustraat tot 
kringloopstraat 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

6 FY Detailhandelsstructuurvisie (5) 
 
Toelichting: 
Het huidige detailhandelsbeleid stamt uit 2009. Sindsdien hebben we 
een kredietcrisis gehad, is er momenteel een aflopende coronacrisis 
en al tijden een online-shopping-trend die invloed hebben op de 
detailhandelsstructuur. Veel gemeenten en winkelgebieden hebben te 
maken met krimp en leegstand. Doel van de voorliggende 
Detailhandelsstructuurvisie is een samenhangende visie op de 
detailhandelsstructuur in Goirle. De visie en ambities van de nieuwe 
Detailhandelsvisie hebben input gevormd voor de Omgevingsvisie. Op 
basis van de Detailhandelsstructuurvisie kunnen bestemmings- en/of 
omgevingsplannen worden opgesteld en zo nodig worden aangepast. 
Uitzonderingsverzoeken kunnen worden afgewogen. In de afgelopen 
periode heeft nog overleg met de verschillende 
ondernemersverenigingen plaatsgevonden en is de visie nog 
aangepast en aangevuld. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van de inhoud van de 
Detailhandelsstructuurvisie Goirle. 

2. De Detailhandelsstructuurvisie vast te stellen en daarbij in 
te stemmen met de koers op hoofdlijnen die wordt 
voorgesteld en de bijhorende regels (hfst. 5) in het 
bijzonder ten aanzien van het volgende: 

3. We zetten in op behoud van de voorzieningenstructuur, 
geen nieuwe uitbreidingen daarbuiten. 

4. Detailhandelsontwikkelingen horen in de winkelgebieden 
Goirle-Centrum, Riel en Van Hogendorpplein 
(voorzieningenstructuur). 

5. Uitzondering voor Tijvoort en Veertels: Volumineuze 
detailhandel met minstens 750m2 wvo. 
(winkelvloeroppervlakte). 

6. Uitzondering ondergeschikte detailhandel: beperkt 
branchevreemde producten, maximaal 150m2 wvo. 

7. Uitzondering boerderijwinkels: producten in directe relatie 
met boerenbedrijf, maximaal 100m2 wvo. 

8. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

7 SO Zomerpretpakket 2022 en 2023 
 
Toelichting: 
In de zomer van 2020 zijn we gestart in samenwerking met Stichting 
Jong, Stichting Leergeld en de Stichting Annetje van Puijenbroek met 
het aanbieden van een zomerpretpakket aan kinderen van ouders met 
een laag inkomen. De actie is twee jaar een groot succes geweest en 
daarom willen alle partijen graag de komende twee jaar de actie 
voortzetten. 
  
Besluit:  
Twee jaar (2022 en 2023) te committeren aan het zomerpretpakket. 
2. Hiervoor jaarlijks een financiële bijdrage beschikbaar te stellen 
van € 3.200,00. 
3. Dit onder voorwaarde van het besluit van ST Leergeld (of een 
andere partij) om ook een relevante financiële bijdrage beschikbaar 
te stellen. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

8 STR Strategische heroriëntatie 
 
Toelichting: 
De gemeenteraad heeft op 8 februari 2022 het procesvoorstel 
Strategische heroriëntatie vastgesteld. Daarin staat o.a. dat het 
college de nieuwe gemeenteraad dossiers m.b.t. de grote opgaven ter 
beschikking stelt (inclusief een SWOT-analyse). Ook is in het 
procesvoorstel toegezegd de eerste inzichten van de deelopdracht 
Sociaal Domein en het onderzoek naar de begrotingssystematiek van 
vervangingsinvesteringen met de nieuwe raad te delen. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van de informatie in de kennisdossiers, 
SWOT-analyse en overige aandachtspunten; 

2. Deze informatie ter beschikking te stellen aan alle partijen 
die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en de 
raad hierover te informeren met bijgaande 
raadsinformatiebrief; 

3. De actuele financiële situatie te bestendigen door: 
4. waar mogelijk onomkeerbare besluiten die vooruitlopen op 

strategische keuzes van de raad tijdelijk te temporiseren; 
5. waar temporiseren niet mogelijk is de raad voor te stellen 

om nieuwe uitgaven te dekken door te schrappen in 
bestaande uitgaven (oud voor nieuw inruilen); 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

9 SO Lokale educatieve agenda (LEA) 
 
Toelichting: 
Het is een wettelijke verplichting om een Lokale Educatieve Agenda te 
hebben. Samen met onze partners in het onderwijs en kinderopvang 
hebben wij de voorliggende LEA opgesteld. Hierin staat beschreven 
wat we de komende vier jaar samen willen bereiken voor de Goirlese 
jeugd van 0 tot 18 jaar. Het gaat hierbij om primair onderwijs, 
voortgezet onderwijs en kinderopvang. Daarnaast is de rol van de 
gemeente beschreven. 
 
Besluit:  

1. Instemmen met de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2022-
2026; 

2. Kennisnemen van het advies van en instemmen met de 
reactie aan de Participatieraad Goirle en Riel 

3. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

10 SO Verlengen uitvoeringsovereenkomst regionaal jeugdhulptaken regio 
Hart van Brabant 
 
Toelichting: 
Sinds de voorbereiding op de transitie jeugdzorg werken de 
gemeenten in Hart van Brabant nauw samen om de jeugdhulp in de 
regio Hart van Brabant zo goed mogelijk te organiseren voor jongeren 
en gezinnen die dat nodig hebben. Daarvoor is onder andere de 
Bestuurscommissie jeugd ingericht. De negen deelnemende 
gemeenten hebben Tilburg de opdracht gegeven om als 
gastheergemeente een aantal taken uit te voeren. Denk hierbij aan de 
backoffice en contractmanagement. Dit is geregeld in een 
uitvoeringsovereenkomst tussen de deelnemende gemeenten en de 
GR, en tussen de GR en de gemeente Tilburg. Ondertussen zijn ook de 
gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau toegereden tot de GR, 
hiermee komen we tot een totaal van 11 deelnemende gemeenten. 
Op 23-12-2021 heeft de Bestuurscommissie Jeugd besloten de 
uitvoeringsovereenkomst, die loopt tot 31 december 2022, te 
verlengen met 2 jaar. Met dit voorstel bekrachtigt en formaliseert het 
college het besluit om de uitvoeringsovereenkomst te verlengen. 
Hiermee willen we zorgen voor een stevige inhoudelijke en juridische 
basis voor de samenwerking op jeugdhulp in Hart van Brabant. 
 
Besluit:  
Instemmen met het verlengen van de uitvoeringsovereenkomst 
Regionale Jeugdhulptaken Regio Hart van Brabant voor de duur van 
twee jaar. 
 

 
 
 


