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Aan de leden van de gemeenteraad,
Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de besluitvormende vergadering op dinsdag 20 april 2021, 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.
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 5 maart 2021 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

2.

19:40

19:45

Vaststelling van de agenda

3.

19:45

19:47

Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 16 maart en 30 maart
(eerste en tweede deel) 2021

4.

19:47

19:50

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.
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5.

19:50

20:30

Raadsvoorstel inkoop sociaal domein
De raad wordt in staat gesteld om standpunten in te nemen over de
uitgangspunten Inkoop sociaal domein en zienswijzen voor te bereiden
op de houtskoolschetsen.

6.

20:30

21:00

Raadsvoorstel definitieve besluitvorming Regionale Energie en
Klimaatstrategie (REKS)
De raad is in de afgelopen twee jaar nauw betrokken geweest bij het
traject om een regionale energie- en klimaatstrategie op te stellen. Vorig
jaar is op 26 mei een concept bod REKS besproken in de gemeenteraad.
De betrokken wethouders uit het portefeuillehoudersoverleg Milieu en
Afval van de Regio Hart van Brabant, de bestuurders van de drie
waterschappen en de provincie Noord-Brabant hebben het definitief bod
REKS op 4 maart 2021 vastgesteld. De raad wordt gevraagd het
definitieve bod vast te stellen.
PAUZE

7.

21:15

21:45

Raadsvoorstel voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan Bakertand
In dit Schetsontwerp De Bakertand heeft het amendement, dat door de
gemeenteraad in juni 2020 is aangenomen een ruimtelijke vertaling
gekregen. Het gewijzigde woningbouwprogramma is in het gebied
ingepast. Resultaten van workshops die zijn gehouden over de
noordelijke zone, de zone langs Boschkens en de verkeersstructuur zijn in
het schetsontwerp vertaald. Er is overleg gevoerd met het planteam en
Bakertand BV heeft op basis van dit schetsontwerp een omgevingsdialoog
gevoerd. Dit alles heeft geresulteerd in het voorliggende Schetsontwerp
de Bakertand.

8.

21:45

22:05

Startnotitie programma groen
Groenvoorzieningen dragen in hoge mate bij aan het goed toeven in
Goirle. Er zijn echter verschillende ontwikkelingen benoemd in de
Omgevingsvisie die impact hebben op het groenbeleid. Het huidige
groenbeleid is daarom aan een actualisatie toe. Klimaatadaptatie en
biodiversiteit zijn de belangrijkste thema’s die in het nieuwe groenbeleid
een plek moeten krijgen. In de startnotitie wordt beschreven wat we
willen bereiken en worden uitgangspunten aan de raad voorgelegd.

9.

22:05

22:10

Inlichtingen vanuit het college
Het college kan mondeling informatie aan de gemeenteraad verstrekken.

10.

22:10

22:25

Vragen aan het college
De gemeenteraadsleden kunnen vragen stellen aan het college.
Raadsleden kunnen vragen voor het vragenuur aanmelden voor 20 april,
9:00 uur bij de griffier.

11.

22:25

22:30

Sluiting

Met vriendelijke groet,
De voorzitter van de raad,

Mark van Stappershoef

