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Aan de leden van de gemeenteraad,   
 

Correspondentieadres | Postbus 17 | 5050 AA Goirle | (013) 5310 610 | info@goirle.nl 
Bezoekadres | Gemeentehuis Goirle | Oranjeplein 1 | www.goirle.nl   
IBAN-nummer | NL86 BNGH 02 85 00 28 48 

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de besluitvormende vergadering op dinsdag 4 oktober 2022, om 
19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Onderstaand treft u de aangepaste 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.  
 
U kunt de vergadering live volgen via internet https://raad.goirle.nl. De vergadering wordt door de LOG ook 
rechtstreeks op TV uitgezonden. Deze wordt om 19.00u. voorafgegaan door ‘De Publieke Tribune’ met uitleg 
en interviews over de raadsvergadering. De LOG zendt uit via de kanalen 44 van Ziggo en 1416 van KPN. 
 
De stukken voor deze vergadering zijn vanaf vrijdag 23 september 2022 beschikbaar via de website. Stukken 
liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.  
 

Besluitvormende raadsvergadering 

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 19:37 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 5 juli 2022 
Vaststellen besluitenlijst hamerraadsvergadering 13 september 2022 

4.  19:37 19:40 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.  

5.  19:40 19:55 Raadsvoorstel benoeming burgerraadsleden 
Voorstel om de heer Jaap Staats van Pro Actief Goirle te benoemen en te 
beëdigen.  
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Voorstel om de heer Van den Brand van Gezond Verstand Goirle Riel te 
benoemen (en op een later moment te beëdigen). 

6.  19:55 20:00 Raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Dorpstraat 52 
Met dit raadsvoorstel wijzigt de bestemming om de realisatie van maximaal 14 
appartementen mogelijk te maken. 

7.  20:00 20:05 Raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Oude Tilburgsebaan 
20a 
Met dit raadsvoorstel wijzigt de bestemming om de aanleg van een zwemvijver 
mogelijk te maken. 

8.  20:05 20:15 Raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Vijfhuizenbaan ong. to 
10 
Met dit raadsvoorstel wijzigt de bestemming met als doel het realiseren van 
maximaal 2 vrijstaande woningen.  

9.  20:15 20:30 Raadsvoorstel Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zandeind 10-12 
Dit raadsvoorstel betreft uitsluitend een functiewijziging van de bedrijfswoning 
en bijbehorende bedrijfsgebouwen.  

10.  20:30 20:35 Raadsvoorstel Voortzetting bedrijveninvesteringszone centrum Goirle 
Met dit raadsvoorstel stelt u de nieuwe verordening vast.  

11.  20:35 20:55 Raadsvoorstel Nota bodembeheer 
De nota bodembeheer beschrijft het beleid ten aanzien van het hergebruik en 
toepassen van grond en baggerspecie.  

12.  20:55 21:05 Raadsvoorstel Vaststellen Verordening uitvoering en handhaving 
omgevingsrecht gemeente Goirle 2023 
De nieuwe Verordening is gebaseerd op de modelverordening van de VNG, sluit 
aan bij de Omgevingswet en bevat verder geen inhoudelijke wijzigingen. 

13.  21:05 21:15 Raadsvoorstel Vaststellen Verordening gemeentelijke adviescommissie 
omgevingskwaliteit gemeente Goirle 2023 
De taken en bevoegdheden van de huidige monumenten- en 
welstandscommissies vervallen van rechtswege bij inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. Ter continuering van de advisering stelt de gemeente een 
Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit vast.   

14.  21:15 21:25 Raadsvoorstel Vaststellen Erfgoedverordening gemeente Goirle 2023 
Deze nieuwe verordening sluit aan bij de Omgevingswet. 

15.  21:25 21:35 Raadsvoorstel Wijziging APV i.v.m. Omgevingswet 
Het doel van de voorliggende wijziging is een verordening die juridisch-
technisch in overeenstemming is met de nieuwe Omgevingswet. 

16.  21:35 21:45 Raadsvoorstel Vaststellen gewijzigde APV i.v.m. Alcoholwet  
(NIET BEHANDELD NA ORDEVOORSTEL – wordt besproken in de 
Oordeelsvormende vergadering van 29-11-2022 
Dit voorstel gaat over het vaststellen van de APV naar aanleiding van enkele 
wijzigingen van formele wetgeving en recente ontwikkelingen, waaronder 
ontwikkelingen in de rechtspraak. 

17.  21:45 22:15 Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Van Besouw fase 2 
Met dit raadsvoorstel wordt de bouw van maximaal 41 woningen mogelijk op 
het voormalig bedrijfsterrein van firma Van Besouw. 

18.  22:15 22:20 Raadsvoorstel controle accountant  
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19.  22:20 22:25 Inlichtingen vanuit het college  

Het college kan mondeling informatie aan de gemeenteraad verstrekken. 

20.  22:25 22:30 Vragen aan het college  
De gemeenteraadsleden kunnen vragen stellen aan het college. 
Raadsleden kunnen vragen voor het vragenuur aanmelden voor 4 oktober, 
16:00 uur bij de griffier. 

21.  22:30 22:35 Sluiting 

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


