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Onderwerp
Lijst ingekomen stukken 

Datum raadsvergadering
25 september 2018 

Aan de gemeenteraad, 

De ingekomen stukken kunt u bekijken in de app en op internet:  
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05

A. Voorgesteld wordt de volgende stukken voor advies in handen van burgemeester en 
wethouders te stellen ter voorbereiding van raadsbesluit. 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 

B. Voorgesteld wordt de volgende verslagen vast te stellen 

Verslagen van de oordeelsvormende vergadering 11 september 2018 
Verslag van de beeldvormende vergadering van 11 september 2018 

C. Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen. 

o Raadsbericht d.d. 5-9-2018 van Hart van Brabant over faillisement Bureau Atlantis Zorg

o Voorontwerpbestemmingsplan Dorpstraat 28A

o Brief Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen augustus 2018 met Jaaroverzicht 2017

o Jaaroverzicht 2017 Agrarische bouwaanvragen

o Reglement van orde B&W gemeente Goirle

o Ontwerp-bestemmingsplan Parapluplan gemeente Goirle

D. Voorgesteld wordt de volgende stukken in handen van burgemeester en wethouders te 
stellen ter afdoening. 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 

E. Voorgesteld wordt de volgende stukken te beantwoorden volgens concept antwoord. 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 

F. Openbare besluitenlijsten 

o Openbare besluitenlijst college 21-08-2018

o Openbare besluitenlijst college 28-08-2018

o Openbare besluitenlijst college 04-09-2018

o Openbare besluitenlijst college 11-09-2018

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Raadsbericht-faillisement-Bureau-Atlantis-Zorg.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Voorontwerpbestemmingsplan-Dorpstraat-28A.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Brief-Jaaroverzicht-Adviescie-Agrarische-Bouwaanvragen.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Jaaroverzicht-Agrarische-bouwaanvragen-2017.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/reglement-van-orde-B-W-nieuwe-versie.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Ontwerp-bestemmingsplan-Parapluplan-gemeente-Goirle.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/21-08-2018-OB-1.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/28-08-2018-OB.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/04-09-2018-OB.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/11-09-2018-OB.pdf
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G. Bezwaarschriften in handen gesteld van de commissie voor bezwaarschriften. 

 Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 

H. Schriftelijke vragen ingevolge artikel 40 van het reglement van orde 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 

I. Collegebevoegdheid 

o Brief Nederlandse Vereniging Zondagsrust en Zondagsheiliging d.d. augustus 2018

o Brief Platform Keelbos d.d. 4-9-2018 over klacht niet uitvoeren toezegging handhavend op te 

treden

o Brief Platform Keelbos d.d. 4-9-2018 over klacht schenden van Fair-play beginsel

o Antwoord raad d.d. 14-9-2018 aan platform Keelbos over klacht niet uitvoeren toezegging 

handhavend op te treden

o Antwoord raad d.d. 14-9-2018 aan platform Keelbos over klacht schenden Fair-play beginsel

J. B &W besluiten en antwoorden college op ingekomen brieven 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 

K. Brieven Algemeen 

o Persbericht gemeente Goirle d.d. 6-9-2018: gemeente pakt ernstig vervuilde woning aan

o Persbericht Bronzen kunstwerk Drie Gratiën opnieuw geplaatst

L. Raadsinformatie 

o Raadsinformatie d.d. 7-9-2018 over risico cirkel buisleiding

o Beantwoording raadsvragen bijzondere bijstand SP

o Beantwoording raadsvraag openbare toiletvoorziening PAG

o Raadsinformatiebrief extra inzet integratie statushouders 04-09-2018

M. Uitnodigingen 

o Uitnodiging Brabantse studiedag 2018 van Provincie Noord-Brabant d.d. 4-10-2018

o Uitnodiging Vereniging Brabantse Gemeenten voor ontmoetingsdag 10-10-2018

o Uitnodiging Sien voor regiobijeenkomst westelijk Brabant d.d. 29-10-2018 in Tilburg

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Nederlandse-Vereniging-Zondagsrust.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Brf-Platform-Keelbos-1.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Brf-Platform-Keelbos-1.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Brf-Platform-Keelbos-2.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Antwoord-raad-aan-platform-Keelbos.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Antwoord-raad-aan-platform-Keelbos.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Antwoord-raad-aan-platform-Keelbos-2.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Persbericht-gemeente-pakt-ernstig-vervuilde-woning-aan.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Persbericht-Bronzen-kunstwerk-Drie-Gratien-opnieuw-geplaatst.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Raadsinformatiebrief-buisleiding.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Beantwoording-raadsvragen-bijzondere-bijstand-SP.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Beantwoording-raadsvraag-openbare-toiletvoorziening-PAG.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Raadsinformatiebrief-extra-inzet-integratie-statushouders-04-09-2018.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/studiedag-2018.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Uitnodiging-Vereniging-Brabantse-Gemeenten.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/uitnodiging-regiobijeenkomst-westelijk-brabant.pdf
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o Uitnodiging voor bijwonen van bijeenkomst: Samenwerken met de inwoners aan een duurzame, 

eerlijke, gezonde en sociaal rechtvaardige Donut-Gemeente 15-9-2018 te Amsterdam

o Uitnodiging voor bijwonen Dag van de Democratie zaterdag 15-9-2018 Provinciehuis Den Bosch 

10.00-17.00 uur

o Uitnodiging Samen met de Jeugd voor bijwonen werkbezoek in Yes we can Clinics Hilvarenbeek 

op 14-09-2019 Hilvarenbeek

o Uitnodiging bijwonen Waterdag van de Stichting leven met de aarde in Arnhem d.d. 24-10-2018

N. Moties andere gemeenten 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen 

O. Nieuwsbrieven 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen 

P. VNG ledenbrieven 

o VNG Ledenbrief d.d. 3-9-2018 over Wnra en Volgers Cao Gemeenten

o VNG ledenbrief d.d. 5-9-2018 over Tussenstand van het wetsvoorstel uniform experiment 

gesloten coffeeshopketen

Q. Post nieuwe raad 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 

R. Overige vragen raadsleden 

Schriftelijke vragen PvdA bij de raad van 11 september 2018

DE REGIEGROEP VAN GOIRLE, 

Mark van Stappershoef, voorzitter 
Berry van ’t Westeinde, griffier 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/oproep-aan-onze-lokale-bestuurd.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/oproep-aan-onze-lokale-bestuurd.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Dag-van-de-Democratie.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Dag-van-de-Democratie.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Uitnodiging-werkbezoek-14-09-2019-Het-kind-e-cht-zien.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Uitnodiging-werkbezoek-14-09-2019-Het-kind-e-cht-zien.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Uitnodiging-Waterdag-Stg-leven-met-de-aarde-docx.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Ledenbrief-Wnra-en-Volgers-Cao-Gemeenten.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Ledenbrief-Tussenstand-van-het-wetsvoorstel-uniform-experiment-gesloten.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Ledenbrief-Tussenstand-van-het-wetsvoorstel-uniform-experiment-gesloten.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Schriftelijke-vragen-PvdA-bij-de-raad-van-11-september-2018.pdf

