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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de beeldvormende bijeenkomst op woensdag 6 januari 2021 om  
19.30 uur via video vergaderen. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop de onderwerpen die deze 
avond beeldvormend zullen worden besproken. De bedoeling is dat u op deze avond in de gelegenheid bent 
zich te informeren over de geagendeerde onderwerpen en bestaande beelden te toetsen. In deze vergadering 
wordt niet verwacht dat u standpunten inneemt of daarover discussie voert. 
 
De vergadering is live via de website https://raad.goirle.nl te volgen. Deze beeldvormende vergadering zal 
worden voorgezeten door Piet Verheijen. Er zijn geen stukken bij deze vergadering.   
 
De gemeenteraad heeft de kaders voor wonen vastgelegd in de Woonvisie. De raad wil graag inzicht in hoe het 
woningaanbod in de gemeente Goirle bereikbaar wordt en blijft voor starters, jongeren en/of senioren. Een 
woningaanbod dat ook ruimte geeft voor ander type woonvormen. Er zijn zorgen over de mate waarin er 
sociale huurwoningen beschikbaar zijn. De gemeenteraad zoekt naar middelen om op de doelen die zijn 
vastgelegd in de woonvisie te sturen.  
 

Beeldvormende vergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

1.  19:30 19:38 Opening – Presentielijst 

2.  19:38 19:40 Vaststelling agenda  

3.  19:40 20:25 Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie ‘Wel of niet thuis geven´ 
Op verzoek van de gemeenteraad van Goirle heeft de rekenkamercommissie 
onderzoek gedaan naar de inschrijf- en zoekduren van sociale huurwoningen in 
de gemeenten Goirle, Dongen en Loon op Zand. Door de Rekenkamercommissie 
en een onderzoeker van het bureau Companen wordt een korte toelichting 
gegeven en vragen beantwoord. Het rapport wordt bijgevoegd (wordt een dezer 
dagen verwacht) 

4.  20:25 21:05 Stand van zaken ontwikkelingen woonvisie 
Vanuit het college wordt een toelichting gegeven over de actuele stand van 
zaken. Aandacht wordt besteed aan onder meer de actuele cijfers van lopende 
nieuwbouwprojecten en prestatieafspraken met Leystromen. Daarbij wordt ook 
ingegaan op het bereiken van doelen uit de Woonvisie en op de 
sturingsinstrumenten die de gemeente heeft. Toegelicht wordt de raad de 
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voortgang te volgen en (bij) te sturen. Tot slot wordt stilgestaan bij het in 
voorbereiding zijnde addendum. 

5.  21:15 22:00 Actieve grondpolitiek en grondexploitatie 
Vanuit het gespecialiseerde bureau PAS wordt een toelichting gegeven op de 
mogelijkheden van actieve grondpolitiek en het sturen met behulp van de 
grondexploitatie (grex). 
De informatie die hierover wordt verstrekt kunt u als raad gebruiken bij het 
vaststellen van een nieuwe nota grondbeleid in het komende voorjaar. 

6.   22:00 Afsluiting 

 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter, 
 
 
 
Piet Verheijen 


