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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 5 juli 2022 om 19.30 
uur in de raadzaal. 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. 
 
U kunt de vergadering live volgen in de raadzaal of via de website https://raad.goirle.nl.  
 
De stukken voor deze vergadering zijn vanaf vrijdag 24 juni 2022 beschikbaar via de website. De stukken liggen 
ook ter inzage op het gemeentehuis.  
 
 

Besluitvormende raadsvergadering 

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 19:45 Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 17 mei 2022, 14 juni 2022 en 
28 juni 2022 

4.  19:45 19:50 Lijst ingekomen stukken 
Op deze lijst https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-
Stukken/2022/5-juli/19:30 staan alle voor de raad binnengekomen stukken 
gerubriceerd, voorzien van een behandeladvies van de regiegroep. De raad kan 
voorstellen om de procedure van afdoening te wijzigen.  

5.  19:50 20:00 Benoeming raadslid, lid regiegroep en burgerleden 
De heer Teun van den Brand heeft zijn ontslag met ingang van 1 augustus 
aangekondigd, waardoor per die datum in de opvolging wordt voorzien. Zijn 
ontslag betekent ook dat er een vacature in de regiegroep ontstaat. Tenslotte 
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wordt voorzien in de opvolging van burgerleden die op 28 juni 2022 zijn 
geïnstalleerd als raadslid, alsmede in een eerder ontstane vacature.  

6.  20:00 20:30 Raadsvoorstel Burap I 2022  
In de planning en control cyclus voor het dienstjaar 2022 volgt nu de 1e 
bestuursrapportage. Naast vermelding van financiële afwijkingen bevat de 
Burap voorstellen tot bijsturing op beleid en/of middelen. Tevens wordt een 
update over de stand van zaken vermeld rondom bezuinigingen. Gevraagd 
wordt om aanvullende kredieten beschikbaar te stellen. 

7.  20:30 20:40 Raadsvoorstel Jaarstukken 2021  
In dit voorstel worden ter vaststelling de jaarstukken 2021 aangeboden onder 
voorbehoud van eventueel nog verplichte aanpassingen naar aanleiding van de 
accountantscontrole. 

8.  20:40 20:45 Raadsvoorstel Uitgangspunten begroting 2023 
Verzoekt uw raad de uitgangspunten voor de begroting 2023 vast te stellen. 

9.  20:45 21:00 Raadsvoorstel Uitstel programma-indeling nieuwe raadsperiode 

10.  21:00 21:15 Raadsvoorstel Aanbesteding accountantscontrole 2023-2026 

11.  21:15 21:25 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Zandeind 6d 
De raad wordt verzocht de huidige bedrijfsbestemming van de voormalige en 
afgesplitste bedrijfswoning te wijzigen naar een woonbestemming. 

12.  21:25 21:40 Raadsvoorstel Principeverzoek nieuwbouw woning Vijfhuizenbaan 5 Riel 
Af te wijken van de omgevingsvisie Goirle voor de bouw van een woning op het 
betreffende perceel. 

13.  21:40 21:45 Raadsvoorstel Nieuwbouw ruimte-voor-ruimtewoning hoek Koestraat-
Looienhoek Riel 
Af te wijken van de omgevingsvisie Goirle voor de bouw van een ruimte-voor-
ruimtewoning. 

14.  21:45 22:00 Raadsvoorstel Principeverzoek 12 tijdelijke tiny houses Oude Spoorbaan 2 
Goirle 
Af te wijken van de omgevingsvisie Goirle voor de mogelijke realisatie van 12 
tijdelijke tiny houses. 

15.  22:00 22:20 Raadsvoorstel Onderzoeksopdracht geluidswal A58 
Verzoekt uw raad in te stemmen met de onderzoeksopdracht en hiervoor een 
krediet beschikbaar te stellen van € 50.000,- en deze te dekken uit de algemene 
reserve grondexploitatie. 

16.  22:20 22:30 Raadsvoorstel Vaststelling Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 
en Bbz 2022  
In 2017 heeft uw raad de ‘Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en 
Bbz 2017’ vastgesteld. Vanwege wijzigingen in de wet- en regelgeving (onder 
meer de inwerkingtreding van de Wet inburgering) is aanpassing van de 
Verzamelverordening 2017 noodzakelijk. De aanpassing van de verordening is in 
regionaal verband voorbereid. 

17.  22:30 22:45 Initiatiefvoorstel Aanstellen Jeugdburgemeester voor de Gemeente Goirle 

18.  22:45 22:50 Inlichtingen vanuit het college  
Het college kan mondeling informatie aan de gemeenteraad verstrekken. 

19.  22:50 22:55 Vragen aan het college  
De gemeenteraadsleden kunnen vragen stellen aan het college. 
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Raadsleden kunnen vragen voor het vragenuur aanmelden voor 4 juli 16:00 uur 
bij de griffier. 

20.  22:55  Sluiting 

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


