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Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de besluitvormende vergadering op dinsdag 5 oktober 2021, om 
19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop de 
onderwerpen die deze avond besluitvormend aan de orde zullen komen. 
 
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. 
 
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.  
 
De stukken voor deze vergadering zijn vanaf vrijdag 24 september 2021 beschikbaar via de 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/05-oktober/19:30  
 

Hamerraad 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 
1.  19:30 19:35 Opening 
2.  19:35 19:40 Vaststelling van de agenda 
3.  19:40 19:42 Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 13 juli 2021 en 

14 september 2021 
4.  19:42 19:45 Lijst ingekomen stukken 

Op deze lijst zijn alle voor de raad binnengekomen stukken gerubriceerd 
vermeld, voorzien van een behandeladvies van de regiegroep. De raad kan 
voorstellen om de procedure van afdoening te wijzigen van de opgenomen 
stukken. 

Hamerstukken* 
5.  19:45 19:46 Raadsvoorstel Verordening Jeugdhulp gemeente Goirle 2021 

De verordening Jeugdhulp gemeente Goirle is aangepast om beter tegemoet te 
komen aan de huidige werkwijze in gemeente en toegang. De raad wordt 
voorgesteld deze vast te stellen.  
Op 14 september heeft de oordeelsvormende vergadering geconcludeerd dat dit 
voorstel geen verdere bespreking behoeft.  
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6.  19:46 19:47 Raadsvoorstel Programma Groen 

In de Omgevingsvisie die in concept is vastgesteld door de gemeenteraad, zijn 
algemene ambities voor het groen geformuleerd. Om die ambities te vertalen 
naar concrete doelen, is er nu een Programma groen opgesteld. 
Op 21 september heeft de oordeelsvormende vergadering geconcludeerd dat dit 
voorstel geen verdere bespreking behoeft. 

7.  19:47 19:48 Raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Beeksedijk 26 en 28 
De huidige bestemming van het perceel Beeksedijk 26 te wijzigen naar een 
bedrijvenbestemming ten behoeve van statische en tevens het bestaande 
woonvlak van Beeksedijk 28 te verplaatsen c.q. verschuiven. 
Op 21 september heeft de oordeelsvormende vergadering geconcludeerd dat dit 
voorstel geen verdere bespreking behoeft. 

8.  19:48 19:49 Raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Maria Boodschapkerk 
De raad wordt voorgesteld om de huidige “Maatschappelijke doeleinden" 
bestemming van de Maria Boodschapkerk aan de Van Malsenstraat 1 in Goirle 
te wijzigen naar een woonbestemming ten behoeve van maximaal 19 
wooneenheden. 
Op 21 september heeft de oordeelsvormende vergadering geconcludeerd dat dit 
voorstel geen verdere bespreking behoeft. 

9.  19:49 19:50 Raadsvoorstel Verordening Hemel- en grondwater Goirle 2021 
In het ‘Programma Water en Riolering (PWR)’ is vastgelegd hoe we als 
gemeente omgaan met de wettelijke zorgplichten voor het afvalwater en 
hemelwater. De verordening is de vertaling van het PWR naar regels om de 
doelstellingen in het PWR te kunnen behalen. 
Op 21 september heeft de oordeelsvormende vergadering geconcludeerd dat dit 
voorstel geen verdere bespreking behoeft. 

10.  19:50 19:51 Opdrachtbevestiging accountantscontrole 2021 
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. 
Het audit-comité adviseert over dit voorstel. Voor de aanvullende opdracht is 
vanuit de griffie ook een mail gestuurd aan de fractievoorzitters. Traditioneel is 
dit voorstel een hamerstuk. 

Bespreekstukken* 
11.  19:51 20:15 Afgifte van een verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad zonnepark 

aan de Beeksedijk 18a Goirle 
Het college heeft op basis van de raadsvisie in de “Toetsingscriteria voor locaties 
Zonneparken Goirle – Uitwerking van de visie Zonnewijzer en Windrichting” een 
afwegingskader opgesteld op basis waarvan een vergunning is verleend voor 
een zonnepark aan de Beeksedijk 18a. De aanvraag om omgevingsvergunning 
past naar mening van het college binnen het door de raad en college 
vastgestelde beleidskaders. 
De rechtbank is van oordeel dat het college zich ten onrechte op het standpunt 
heeft gesteld dat het project in overeenstemming is met de nota Zonnewijzer en 
Windrichting. Het college had daarom de omgevingsvergunning niet mogen 
verlenen zonder eerst de raad om een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) 
te vragen, aldus de rechtbank. Het college legt de raad nu een 
ontwerpverklaring voor. 
Wanneer de raad op 5 oktober instemt met het voorstel en er op de afgifte van 
de ontwerp VVGB geen zienswijze ingediend, stelt het college de raad voor te 

https://www.goirle.nl/fileadmin/files/goirle/09.Goirle_en_Riel/Afwegingskader_Zonneparken_Goirle_def.pdf
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besluiten de verklaring niet meer in de raad te behandelen. Worden er echter 
wel een of meerdere zienwijzen ingediend dan komt het voorstel, naar 
verwachting in het eerste kwartaal van 2022, terug naar de raad. Binnen die 
procedure komen dan de inhoudelijke zienswijzen in de gemeenteraad aan de 
orde en is de raad in de gelegenheid om op basis van een zorgvuldige 
belangenafweging waarbij alle partijen gehoord zijn een besluit te nemen. 

12.  20:15 20:45 Raadsvoorstel Beleidsvisie sociaal domein 2022-2026 – Goirle Glanst 
Het is tijd om de volgende stap te zetten in de transformatie van het sociaal 
domein door eigenaarschap naar de inwoners te brengen en hun eigen kracht 
en de kracht van de samenleving te versterken en beter te benutten. De nieuwe 
integrale beleidsvisie voor de periode 2022-2026 ‘Goirle Glanst’ ligt ter 
vaststelling voor aan de raad. 

13.  20:45 21:15 Raadsvoorstel Vervangen en uitbreiden velden MHC 
De raad wordt voorgesteld krediet te verstrekken in 2022 voor de vervanging 
van 2 semi-watervelden voor 2 watervelden en voor de aanleg van een extra 
zandveld in 2022 voor Hockeyvereniging MHC Goirle.  

   Pauze 

14.  21:30 22:00 Raadsvoorstel Grondstoffenbeleidsplan 2022-2027, van afval naar grondstof 
Met het grondstoffenbeleidsplan stelt de raad vertrekpunten en doelstellingen 
vast die de basis vormen voor het op te stellen uitvoeringsplan. 

15.  22:00 22:15 Raadsvoorstel Actualisatie gebouwenbeheerplan 
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het geactualiseerde 
gebouwenbeheerplan 2021-2030. 

16.  22:15 22:30 Beheerplan verharding 
Wegen maken een groot deel van onze sociale, economische en recreatieve 
relaties mogelijk. Onderhoud aan verharding zorgt ervoor dat deze verbindingen 
veilig, comfortabel en in goede staat blijven. De wijze waarop de gemeente 
verhardingen wil beheren en onderhouden wordt beschreven in het beheerplan 
verharding. 

17.  22:30 22:40 Raadsvoorstel Nota grondbeleid 
In de Nota Grondbeleid wordt aangegeven welk grondbeleid de gemeente 
Goirle hanteert. 

18.  22:40 22:45 Afsluiting 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de voorzitter, 
 
 
 
de griffier, 
Berry van ’t Westeinde 
 
 

 
* Bespreekstuk of hamerstuk  
Hamerstukken zijn voorstellen waarvan in de oordeelsvormende vergadering is geconcludeerd dat het voorstel 
geen verdere bespreking behoeft. Bespreekstukken worden in de besluitvormende raadsvergadering 
besproken voordat daarover een besluit wordt genomen. 
 


