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AMENDEMENT art. 34 
RvO 

Raadsvoorstel Budget realisatie Proeftuin Fokmast - Regte Heide  

Onderwerp: Voorstel over krediet realisatie Proeftuin Fokmast - Regte Heide 

De raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d. 13 juli 2021 

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 
 
De tekst van het  besluit de punten 1, 2 en 3 te laten vervallen en de volgende tekst aan het voorstel toe te voegen: 
 
“Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de gewenste beleidsvoornemens ten behoeve van het deelgebied de Fokmast.” 
 
De beslispunten 4 en 5 te  hernummeren naar 2 en 3  

 
Toelichting 

 
Naar aanleiding van de oordeelsvormende vergadering van 25 mei jl. is de Perspectiefnota 2022 terugverwezen naar het 
college met de opmerking “Zorg zo snel mogelijk voor de strategische discussie over de begroting, deze moet klaar zijn 
voordat de begroting in november wordt behandeld.” Met als doel om als raad een goed en goed onderbouwd besluit te 
kunnen nemen aangaande de begroting 2022.  
 
Op basis daarvan heeft het college de projectopdracht voorgelegd voor het uitvoeren van een strategische heroriëntatie. 
Hiermee maakt het college ruimte voor een beleidsdiscussie op hoofdlijnen, op basis van de nu bekende gegevens en 
verwachtingen. Doel is om te komen tot duurzame beleidskeuzes die passen binnen de verwachte en toekomstige 
financiële kaders.  
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Daarbij heeft het college van de B-voorstellen aangegeven, en de realisatie Proeftuin Fokmast - Regte Heide is zo’n B-
voorstel, het passend te vinden dat realisatie ervan afgestemd wordt op de uitkomsten van de strategische heroriëntatie. 
En heeft ze gevraagd de raad over deze B-voorstellen nu nog niet te besluiten. 
 
Op basis hiervan willen wij nu niet voorsorteren op dit beleidsvoorstel. Wij willen ten behoeve van de begroting 2022 (en 
de daaropvolgende begrotingen) een integrale afweging kunnen maken, op basis van gepresenteerde scenario’s, op alle 
dan voorliggende beleidskeuzes. En daarmee een goed beeld hebben van de consequenties naar aanleiding van de te 
maken beleidskeuzes op basis van de heroriëntatie. 
 
Tijdens de besluitvormende vergadering van 29 juni jl. is door de wethouder aangegeven dat instemmen met 
beleidsvoornemens op dat moment nog steeds ruimte biedt aan de raad om tijdens de begrotingsbehandeling de 
benodigde budgetten anders in te zetten. Wat ons betreft geeft het een verkeerd signaal om nu toch met dit voorstel in 
te stemmen, omdat het verwachtingen schept die we als raad mogelijk in november niet kunnen waarmaken. Na een 
vraag aan het college over de timing van het te nemen besluit hebben we begrepen dat een besluit in november krap, 
maar tijdig genoeg is om voor ingangsdatum van de Omgevingswet eventueel de juiste stappen te kunnen zetten. 

 
Ondertekening en naam: 
 

 
 
 
D66 Goirle       
                       
Janneke van den Hout        
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