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Onderwerp 
Lijst ingekomen stukken 
 

 Datum raadsvergadering 
02 juli  2019 

 

 
Aan de gemeenteraad, 
 
De ingekomen stukken kunt u bekijken in de app en op internet:   
 
A. Voorgesteld wordt de volgende stukken voor advies in handen van burgemeester en 

wethouders te stellen ter voorbereiding van raadsbesluit. 

o Brief bewoners d.d. 7-2-2019 over zienswijze Landgoed Leijvennen 

B. Voorgesteld wordt de volgende verslagen vast te stellen 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 

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

o Participatieraad jaarverslag 2018  
o Participatieraad jaarplan 2019  
o Brief Hart van Brabant d.d. 11-6-2019 over beantwoording zienswijzen herijkte begroting jeugd 

2019  
o Bijlage Hart van Brabant over beantwoording zienswijzen herijkte begroting jeugd 2019  
o Bewonersbrief over ophalen afval  
o Brief Ministerie Binnenlandse Zaken d.d. 12-6-2019 over werpingwetsvoorstel verruiming 

ontheffing woonplaatsvereiste wethoudersen en gedeputeerden  

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 B&W d.d. 12-06-2019  
o Openbare besluitenlijst B&W d.d. 19-06-2019 

G. Bezwaarschriften in handen gesteld van de commissie voor bezwaarschriften. 
 
Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 

 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Brief-bewoner-over-Landgoed-Leijvennen.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Participatieraad-jaarverslag-2018.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Participatieraad-jaarplan-2019.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Brief-Hart-van-Brabant-over-beantwoording-zienswijzen-herijkte-begroting-jeugd-2019.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Brief-Hart-van-Brabant-over-beantwoording-zienswijzen-herijkte-begroting-jeugd-2019.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Hart-van-Brabant-bijlage-beantwoording-zienswijzen-herijkte-begroting-jeugd-2019.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Bewonersbrief-ophalen-afval.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Brief-Ministerie-Bin-Zaken-werpingwetsvoorstel-verruiming-ontheffing-woonplaatsvereiste-wethoudersen-gedeputeerden.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Brief-Ministerie-Bin-Zaken-werpingwetsvoorstel-verruiming-ontheffing-woonplaatsvereiste-wethoudersen-gedeputeerden.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/12-06-2019-OB.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Openbare-besluitenlijst-19-06-2019.pdf
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H. Schriftelijke vragen ingevolge artikel 40 van het reglement van orde 

o Schriftelijke vragen van de PvdA op basis van artikel 40 over boom Van Haestrechtstraat14c  
o Antwoord op raadsvragen SP Art.40 d.d. 4-6-2019 inzake buslijn2  
o Vragen ex artikel 41 RvO SP over hondenspeelplaats Grobbendonck (2) (mondeling) 

I. Collegebevoegdheid 

o Brief Continentie Stichting NL d.d. 7-6-2019 over toilettenbeleid 
o Brief Platform Keelbos d.d. 17-6-2019 over herhaald verzoek handhavend optreden 

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

 Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 

K. Brieven Algemeen 

o Persbericht Programma Bustour SamenWerken 2019  
o Persbericht d.d. 6-6-2019 over Jaarrekening 2018  
o Persbericht d.d. 11-6-2019 over opening Faunapassage  
o Persbericht d.d. 11-6-2019 over drugsafvaldumping Riel  
o Persbericht d.d. 13-9-2019 over opening faunapassage  
o Brief Dutch Child Center d.d. 3-6-2019 over jeugdhulp  
o Persbericht d.d. 18-6-2019 over wijziging inzameling afval  
o Persbericht d.d. 19-6-2019 over Gemeenteraad Goirle verbetert eigen werkwijzen  

L. Raadsinformatie 

o Raadsinformatie d.d. 17-6-2019 over uitvoeringsagenda college  
o Bijlage Gemeente Goirle Uitvoeringsagenda 14 juni 2019  
o Raadsinformatie d.d. 12-6-2019 over Landgoed Leijvennen  

M. Uitnodigingen 

o Save the date uitnodiging: samen voor een geletterd Brabant  
o Persuitnodiging d.d. 11-6-2019 over opening Faunapassage  
o Reminder uitnodiging Maalkop 20 juni in Best  
o Uitnodiging radenavond Hart van Brabant Jeugdzorg 26 juni 2019 

N. Moties andere gemeenten 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Schriftelijke-vragen-PvdA-over-boom-Van-Haestrechtstraat14c.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Antwoord-op-raadsvragen-Art-40-inzake-buslijn2.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Vragen-ex-artikel-41-RvO-SP-over-hondenspeelplaats-Grobbendonck.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Brf-Continentie-Stichting-NL.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Brief-Platform-Keelbos-herhaald-verzoek-handhavend-optreden.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Persbericht-Programma-Bustour-SamenWerken-2019.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Persbericht-Jaarrekening-2018.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Persuitnodiging-opening-Faunapassage.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Persbericht-Drugsafvaldumping-Riel-1.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Persbericht-Opening-faunapassage.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Brief-Dutch-Child-Center-jeugdhulp.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Persbericht-wijziging-inzameling-afval.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Persbericht-Gemeenteraad-Goirle-verbetert-eigen-werkwijzen.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Raadsinformatie-uitvoeringsagenda-college-1.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Bijlage-Gemeente-Goirle-Uitvoeringsagenda-14-juni-2019-1.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Raadsinformatie-Leijvennen-juni-2019.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Nieuwsbrief-samen-voor-een-geletterd-Brabant.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Persuitnodiging-opening-Faunapassage-1.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Reminder-uitnodiging-maalkop.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Uitnodiging-radenavond-Jeugdzorg-26-juni.pdf


Datum raadsvergadering 
02 juli 2019 

 

 

 

 

3 
 

 

O. Nieuwsbrieven 

o Nieuwsbrief Oogst van de Brabantse proeftuin  
o Nieuwsbrief Regionale Taskforce Kindermishandeling - juni 2019  

P. VNG ledenbrieven 

o Aanbiedingsbrief VNG jaarverslag 2018  
o VNG jaarverslag 2018  

Q. Overige vragen raadsleden 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen.   

 
 
DE REGIEGROEP VAN GOIRLE, 

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

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/oogst-van-de-brabantse-proeftui-3.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Nieuwsbrief-Regionale-Taskforce-Kindermishandeling.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/VNG-jaarverslag.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/VNG-jaarverslag-1.pdf

