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Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de besluitvormende vergadering op dinsdag  
3 november 2020, om 19.30 uur, in de raadzaal. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop de 
onderwerpen die deze avond besluitvormend aan de orde zullen komen.  
Van mensen met corona gerelateerde klachten wordt verwacht dat zij thuis blijven. Neemt u wanneer u niet 
kunt deelnemen aan de vergadering zo spoedig mogelijk contact op met de griffie. De voorzitter van de 
vergadering kan bepalen dat de vergadering wordt verplaatst naar de digitale omgeving. 
 
In verband met de maatregelen rondom Corona is de vergadering helaas niet voor publiek toegankelijk. De 
vergadering is live via de website https://raad.goirle.nl te volgen.  
 
In de agenda zijn begin- en eindtijden genoemd. De tijden zijn streeftijden, het kan zijn dat agendapunten 
eerder of later beginnen. De voorzitter zal op deze tijden sturen. 
 
De stukken voor deze vergadering zijn vanaf vrijdag 23 oktober 2020 beschikbaar via de website. Stukken 
liggen ook ter inzage op het gemeentehuis. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus is fysieke inzage 
bemoeilijkt. Mocht u inzage wensen in de fysieke stukken dan kunt u ook contact opnemen met de griffie. 
 

Besluitvormende raadsvergadering 

Nr. Begintijd Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

1. 19:30 19:40 Opening 

2. 19:40 19:45 Vaststelling van de agenda 

3. 19:45 19:47 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 22 september 2020 

4. 19:47 19:50 Lijst ingekomen stukken 
Op deze lijst zijn alle voor de raad binnengekomen stukken gerubriceerd 
vermeld, voorzien van een behandeladvies van de griffier. De raad kan 
voorstellen om de procedure van afdoening te wijzigen van de opgenomen 
stukken. 

5. 19:50 20:40 Raadsvoorstel Woningbouwprogramma 2020-2021 
In de Woonvisie 2019 heeft de raad uitgangspunten opgenomen voor het 
prioriteren van woningbouwlocaties. Nu is geconstateerd dat prioritering van 
de locaties niet langer nodig is, stelt het college in dit Woningbouwprogramma 
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een werkwijze voor waarop zij de doelen en ambities uit de Woonvisie wil 
bereiken. Omdat deze werkwijze niet is opgenomen in de Woonvisie  
consulteert het college de raad over de wijze waarop het college invulling wil 
geven aan de door de gemeenteraad gestelde kaders, voordat het college het 
Woningbouwprogramma- en prioritering 2020-2021 definitief vaststelt.  

6. 20:40 22:00 Raadsvoorstel scenario’s Hoek Kalverstraat-Tilburgseweg 
Op 12 maart 2019 is tijdens een oordeelsvormende vergadering gesproken 
over de randvoorwaarden voor de hoek Tilburgseweg - Kalverstraat.  
In dit voorstel leest u de scenario’s die het college samen met de 
initiatiefnemer uitgewerkt heeft en getoetst heeft aan de door de raad 
gestelde randvoorwaarden. De raad wordt gevraagd krediet beschikbaar te 
stellen voor een haalbaarheidsonderzoek. 

- 22:00 22:10 PAUZE 

7. 22:10 22:15 Raadsvoorstel opdrachtbevestiging accountantscontrole 2020 
Jaarlijks verleent de raad opdracht aan de accountant tot controle van de 
jaarrekening. Deze opdracht moet formeel worden bevestigd door de 
gemeenteraad.  De gemeenteraad kan bovendien op basis van de afspraken in 
de meerjarige overeenkomst maximaal drie aandachtspunten benoemen bij de 
controle waaraan de accountant in de rapportage extra aandacht besteedt.  

8. 22:15 22:20 Raadsvoorstel wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor 
Brabant per 01-01-2021 
De wijziging van deze regeling is nodig door de opheffing van de gemeente 
Haaren per 1 januari 2021 en door de invoering van de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra). Met dit wijzigingsvoorstel wordt ook 
in de bepalingen opgenomen dat jaarlijks vóór 1 februari de algemene 
financiële en beleidsmatige kaders (kadernota) naar de raden worden 
gestuurd.  

9. 22:20 22:25 Raadsvoorstel Wijziging begroting 2020 Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant 
De begroting 2020 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is 
gewijzigd en op 9 september 2020 vastgesteld door de leden van het Dagelijks 
Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Zoals vastgelegd in 
de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden in de gelegenheid 
gesteld hun zienswijze over begrotingswijziging naar voren te brengen. 

10. 22:25 22:30 Raadsvoorstel oprichting werkgeversvereniging samenwerkende 
Veiligheidsregio’s 
De begroting 2020 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is 
gewijzigd en op 9 september 2020 vastgesteld door de leden van het Dagelijks 
Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Zoals vastgelegd in 
de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden in de gelegenheid 
gesteld hun zienswijze over begrotingswijziging naar voren te brengen. 

11. 22:30 22:35 Raadsvoorstel regionale nota GGD 2020-2023 
De Wet Publieke Gezondheid (WPG) verplicht iedere gemeente om iedere 4 
jaar een nota gezondheidsbeleid op te stellen met daarin de ambities, keuzes 
en prioriteiten op het gebied van volksgezondheid en collectieve preventie. In 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2020/01-september/19:30/Raadsvoorstel-scenario-s-Hoek-Kalverstraat-Tilburgseweg


 
   

Bladnummer   
3 van 3   
   

 
Besluitvormende raadsvergadering 

Nr. Begintijd Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

de WPG worden de onderwerpen genoemd die inhoudelijk bij wet een plaats 
moeten hebben binnen het gezondheidsbeleid. Deze onderdelen zijn 
opgenomen in bijlage 1 van bijgevoegde nota Met gezond verstand. Voor een 
aantal onderwerpen is er sprake van beleidsvrijheid. Deze onderwerpen 
komen aan de orde in de nota Publieke Gezondheid 2020-2023. Door samen te 
werken, geloven wij erin, dat de slagkracht verhoogd wordt en daarmee een 
grote gezondheidswinst. Daarom hebben de negen Midden-Brabant 
gemeenten in samenwerking met de GGD Hart voor Brabant de nieuwe 
regionale nota Publieke Gezondheid 2020-2023 'Met gezond verstand' 
opgesteld.  

12. 22:35 22:40 Raadsvoorstel invullen vacatures burgerleden 
Voor de fractie van het CDA zijn er twee vacatures voor burgerleden door 
ontslag van Maxime Vonk en Michel Brouwer. Voorgesteld wordt om Anne de 
Groot en Fons Smits in hun plaats te benoemen. 

13. 22:40 22:45 Inlichtingen vanuit het college  
Het college kan mondeling informatie aan de gemeenteraad verstrekken. 

14. 22:45 22:55 Vragen aan het college  
De gemeenteraadsleden kunnen vragen stellen aan het college. 
Raadsleden kunnen vragen voor het vragenuur aanmelden voor 2 november, 
16:00 uur bij de griffier. 

15. 22:55  Sluiting 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter van de raad, 
 
 
Mark van Stappershoef 


