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Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de hamerraadsvergadering op dinsdag 14 september 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. 
De hamerraad is een besluitvormende raadsvergadering, waarin alleen over agendapunten waarvoor geen of 
zeer beperkte beraadslaging nodig is, wordt besloten. 
 
Bij een hamerraad kunnen alleen raadsleden deelnemen aan de vergadering.  
 
In de agenda zijn begin- en eindtijden genoemd. 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 donderdag 2 september 2021 beschikbaar via 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/14-september/19:30  
 

Hamerraad 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 
1.  19:30 19:32 Opening 
2.  19:32 19:35 Vaststelling van de agenda 
3.  19:35 19:40 Raadsvoorstel Reglement van Orde Gemeenteraad 

In het Reglement van Orde is de huidige manier van werken vastgelegd. Het 
Reglement van Orde geeft ruimte om ook met andere werkwijzen te 
experimenteren. 

4.  19:40 19:45 Raadsvoorstel Bakertand amendement bufferzone 
De raad wordt voorgesteld om het eerder genomen besluit om “het 
Schetsontwerp De Bakertand vast te stellen met een bufferzone van ca. 30 meter 
bij de wijk Boschkens, waarbij naast de grensmuur een groenzone van minimaal 
20 meter wordt gecreëerd” te wijzigen in “het Schetsontwerp De Bakertand vast 
te stellen met de bufferzone bij de wijk Boschkens zoals daarin voorgesteld”. 

5.  19:45 19:50 Raadsvoorstel Verlenging contract accountant 
De raad wordt voorgesteld de opdracht voor de accountantscontrole te 
verlengen met één jaar voor het boekjaar 2022. 

6.  19:50 19:55 Raadsvoorstel Bedrijveninvesteringszone (BIZ) verordening Ons Tijvoort 
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Op 31 december 2021 loopt de termijn van de huidige BIZ-verordening voor 
bedrijventerrein Tijvoort af. Het vervallen van de verordening betekent het 
vervallen van de financieringsvorm van stichting Ons Tijvoort en dus van de 
bedrijveninvesteringszone. Stichting Ons Tijvoort heeft aangegeven de Bi-zone 
graag te willen verlengen.  

7.  19:55 20:00 Raadsvoorstel suppletie-uitkering bommenregeling, locatie Parallelweg HAVEP 
Gemeenten kunnen in geval van opsporing en ruiming van explosieven een 
bijdrage van 68% in de kosten ontvangen door het indienen van een 
raadsbesluit. Voor het project nieuwbouw HAVEP aan de Parallelweg/ 
Zandschelstraat/Besterdstraat te Goirle heeft in de zomer van 2020 een 
onderzoek naar achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog 
plaatsgevonden. Aanvrager (HAVEP) verzoekt de gemeente om voor dit 
onderzoek een suppletie-aanvraag bij het Ministerie in te dienen. 

8.  20:00 20:05 Raadsvoorstel invullen vacature burgerlid 
Voor de fractie van de CDA is een vacature voor burgerlid ontstaan door de 
benoeming van het nieuwe raadslid voor de CDA in maart 2021. Voorgesteld 
wordt om Eric van Daal te benoemen.  

9.  20:05 20:10 Afsluiting 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de voorzitter, 
 
 
 
de griffier, 
Berry van ’t Westeinde 


