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Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de besluitvormende vergadering op dinsdag  
7 juli 2020, om 19.30 uur via video-vergaderen. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop de 
onderwerpen die deze avond besluitvormend aan de orde zullen komen. 
 
Publiek kan de vergadering volgen via de live webstream via https://raad.goirle.nl 
 
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 agenda is weer goed gevuld Raadsleden 
wordt verzocht om eventuele vragen die nog  
 
De stukken voor deze vergadering zijn vanaf vrijdag 26 juni 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 – presentielijst 

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

 
3.  19:45 20:00 Afscheid raadslid Christel van Neerven 

 
4.  20:00 20:30 Raadsvoorstel tussentijdse benoeming nieuw raadslid 

Als gevolg van het ingediende ontslag van raadslid Christel van Neerven moet 
een nieuw raadslid worden benoemd. Op basis van de regels van de Kieswet 
heeft de heer Bert van der Velden de benoeming aanvaard. Een commissie voor 
onderzoek geloofsbrieven onderzoekt of de kandidaat kan worden toegelaten. 
Vervolgens wordt de verklaring en belofte afgelegd 
 

5.  20:30 20:32 Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 2/3 juni en 16 juni 2020 
 

6.  20:32 20:35 Lijst ingekomen stukken  
Op deze lijst zijn alle voor de raad binnengekomen stukken gerubriceerd 
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vermeld, voorzien van een behandeladvies van de griffier. De raad kan 
voorstellen om de procedure van afdoening te wijzigen van de opgenomen 
stukken.  
 

7.  20:35 21:05 Raadsvoorstel jaarstukken Goirle 2019 
De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken 
sluiten met een tekort van € 3.509.535. Het college vraagt de raad de begroting 
2020 te wijzigen als gevolg van de bestemming van het resultaat. 
Op moment van het verzenden van deze agenda zijn accountantsverklaring en -
verslag nog niet beschikbaar. 
 

8.  21:05 21:15 Raadsvoorstel 1e Burap 2020 
De eerste tussentijdse rapportage gaat over de periode 1 januari tot 1 mei 2020 
– met een doorkijk naar het einde van het jaar. Het is een BURAP op 
hoofdlijnen. Naast de autonome ontwikkelingen (Jeugd, WMO) worden de 
belangrijke financiële afwijkingen gemeld. De financiële gevolgen leiden tot een 
tekort van € 1.494.030. De cijfers schetsen een zorgelijke financiële situatie, 
waarbij de AWR, de weerstandscapaciteit én de weerstandsratio onder de 
kritieke grens zakken. Het college stelt daarom maatregelen voor, voor een 
bedrag van € 540.000. 

 
 21:15 21:25 P A U Z E 

9.  21:25 21:45 Raadsvoorstel Bouwstenennotitie Omgevingsvisie 
De Omgevingsvisie moet voor 2022 gereed zijn. De notitie Bouwstenen 
Omgevingsvisie Goirle is het resultaat van de eerste fase in de ontwikkeling van 
de Omgevingsvisie Goirle. De bouwstenennotitie bevat de resultaten van de 
uitgevoerde gebiedsanalyse, beleidsanalyse en inventarisatie van 
maatschappelijke trends waarop de gemeente (beleidsmatig) zal moeten 
inspelen. Samen met de inbreng van het bestuur, de gemeenteraad en de 
ambtelijke organisatie tijdens de vliegende startsessies,  de inbreng van de 
jeugdgemeenteraad, ketenpartners, ondernemers en inwoners in de 
participatiesessies in de eerste week van de omgevingsvisie en de resultaten 
van de inwoner enquête, is in bijgevoegde rapportage de basis voor de 
bouwstenen voor de op te stellen omgevingsvisie gelegd. 
 

10.  21:45 21:55 Raadsvoorstel Meedoen makkelijker maken? 
In deze nota wordt een beeld geschetst van de mogelijkheden die de gemeente 
Goirle kent op het gebied van minimabeleid en op het gebied van 
ondersteuning bij (het vinden van) werk, in het bijzonder uiteraard voor de 
personen die dat zelf niet kunnen. Mogelijkheden op grond van het 
minimabeleid of het activeringsbeleid kunnen voor onze inwoners het verschil 
maken. Het verschil in “mee kunnen blijven doen” of “juist niet”. Het verschil in 
“ervaren dat je erbij hoort” of “juist niet”. Dat “meedoen” willen we makkelijker 
maken.  
 

11.  21:55 22:05 Raadsvoorstel Motie geluidswal langs de A58 
Het college doet een raadsvoorstel waarin het college de raad voorstelt geen  
geluidswal langs de A58  te laten bouwen omdat het financieel niet haalbaar is.  
Ook wordt voorgesteld geen verder onderzoek te laten uitvoeren naar de 
financiële haalbaarheid van een geluidswal langs de A58. 
 

12.  22:05 22:20 Raadsvoorstel bestemmingsplan Leijvennen 
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Het bestemmingsplan "Landgoed Leijvennen" voorziet in de ontwikkeling van 
een landgoed  waarin veel aandacht is voor het behoud van huidige ecologische 
waarden en nieuwe natuurontwikkelingen. Op 17 december 2019 heeft uw raad 
bij amendement het besluit genomen om het voorgelegde bestemmingsplan 
“Landgoed Leijvennen” niet vast te stellen. Tegelijk met het amendement is een 
motie ingediend waar in de raad het college heeft meegegeven om in overleg 
met de initiatiefnemer van Leijvennen, te komen tot een gewijzigd/aangepast 
bestemmingsplan dat tegemoet komt aan de bezwaren tegen het plan in 
huidige vorm.  Het college heeft overleg gevoerd met de initiatiefnemer wat 
heeft geleid tot een aangepaste ontwikkeling ten opzichte van het eerdere plan 
met inachtneming van uw geuite bezwaren. De raad heeft nog een brief 
ontvangen van het Biodiversiteitsteam met een reactie op het gewijzigde plan.   
 

13.  22:20 22:25 Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Heisteeg 
In dit bestemmingsplan "Heisteeg (van Eekelen)" wordt de bouw van maximaal 
één woning mogelijk gemaakt achter de bestaande woning Heisteeg 1 in Riel. 
Daar waar dat stedenbouwkundig aanvaardbaar is, is het beleid om 
medewerking te verlenen aan dit soort (kleine) woningbouwinitiatieven. Er zijn 
geen zienswijzen ingediend.  
 

14.  22:25 22:30 Raadsvoorstel verlenging contract BDO 
De overeenkomst met onze accountant BDO loopt na dit controlejaar af. In 
overleg met de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk wordt voorgesteld de 
overeenkomst met 1 jaar te verlengen. Het audit-comité heeft positief 
geadviseerd over dit voorstel. 
 

15.  22:30 22:35 Raadsvoorstel Jaarstukken GGD Hart voor Brabant 2019, begroting 2021 GGD 
Hart voor Brabant 
Het college stelt voor kennis te nemen van de Jaarstukken 2019 en in te 
stemmen met de begroting 2021 van de GGD Hart van Brabant 
 

16.  22:35 22:36 Raadsvoorstel Begroting 2021 RAV Brabant MWN en jaarrekening RAV 
Brabant MWN 2019 
Het college stelt voor kennis te nemen van de Jaarstukken 2019 en in te 
stemmen met de begroting 2021 van de Regionale Ambulance Voorziening 
(RAV) Brabant Midden West Noord 
 

17.  22:36 22:40 Inlichtingen vanuit het college  
Het college kan mondeling informatie aan de gemeenteraad verstrekken. 
 

18.  22:40 22:45 Vragen aan het college  
De gemeenteraadsleden kunnen vragen stellen aan het college. 
Raadsleden worden gevraagd om wanneer zij van het vragenuur gebruik willen 
maken de vragen uiterlijk op 6 juli, 16:00 uur aan de griffier door te geven. 
 

19.   22:45 Sluiting 
 

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


