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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 8 maart 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 via de website https://raad.goirle.nl.  
Volgt u de berichtgeving op https://raad.goirle.nl voor de actuele maatregelen rondom het coronavirus en 
mogelijkheden om de vergadering (digitaal) bij te wonen. 
 
De stukken voor deze vergadering zijn vanaf vrijdag 25 februari 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 8 februari 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 verklaring van geen bedenkingen zonnepark Beeksedijk 
Op 14 september 2021 heeft de raad besloten om het ontwerp van de 
Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor zienswijzen ter inzage te leggen. 
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Op die manier werd iedereen in de gelegenheid gesteld om zijn of haar 
zienswijze te geven op het voornemen om een VVGB voor dit project af te 
geven. Er zijn in totaal vijf zienswijzen ingediend. De raad moet nu beslissen of 
de VVGB afgegeven wordt, of dat de ingediende zienswijzen aanleiding geven 
om af te zien van uw voornemen om de VVGB af te geven. Voorgesteld wordt 
om de VVGB af te geven. 

6.  19:55 20:25 Raadsvoorstel voorontwerp-bestemmingsplan Bakertand  
In het kader van de besluitvorming over het voorlopig stedenbouwkundig 
ontwerp Bakertand op 20 april 2021 is een motie ingediend en aanvaard. 
Daarbij is het college verzocht om voor vaststelling van het bestemmingsplan 
Bakertand, de raad de mogelijkheid te bieden om met voorstellen te komen om 
het plan aan te passen, mocht de eerdere motie om Bakertand als ecologische 
wijk uit te voeren naar de mening van de raad toch onvoldoende zijn 
uitgevoerd. De raad heeft verzocht ook het ontwerp-bestemmingsplan 
tussentijds voor te leggen. De raad wordt verzocht om bij dit besluit zich te 
richten op de vraag of de ambities die door de raad zijn gesteld bij de 
voorbereiding van het bestemmingsplan goed zijn doorvertaald. 

7.  20:25 20:40 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zuidrand Goirle, locatie Land van Anna 
en gewijzigd vaststellen beeldkwaliteitsplan Land van Anna (Goirle) 
Het bestemmingsplan “Zuidrand Goirle, locatie Land van Anna” voorziet in 
maximaal 190 woningen op de voormalige bedrijfslocatie van de Firma Van 
Puijenbroek en omgeving in Goirle. De beoogde woningen passen binnen het 
gemeentelijk ruimtelijk beleid om daar waar dat stedenbouwkundig 
aanvaardbaar is medewerking te verlenen aan woningbouwinitiatieven. De door 
het plan extra te realiseren woningen passen eveneens binnen het woonbeleid. 
Op het bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend, die deels hebben geleid tot 
aanpassing van het bestemmingsplan. 

8.  20:40 20:55 Raadsvoorstel aanvraag budget voor onderzoek centrumlocaties 
Op 3 november 2020 is door de raad besloten om de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden voor de Hoek Tilburgseweg/Kalverstraat aan te passen. 
Tevens is tijdens deze vergadering een motie aangenomen om een financieel 
voorstel aan de raad te doen voor de uitvoering van een 
haalbaarheidsonderzoek woningbouw voor de locaties van ’t Loket, De Wildert 
en Mainframe. Het beoogde budget hiervoor is € 40.000,00. Voorgesteld wordt 
dit budget te dekken uit de algemene reserve grondexploitatie. 

9.  20:55 21:10 Raadsvoorstel Beoordelingskader arbeidsmigranten 
In de Woonvisie 2019 is als doel gesteld dat we arbeidsmigranten huisvesten 
passend bij de schaal van de kernen Goirle en Riel. Vastgesteld is dat we aan de 
behoefte aan tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten onder voorwaarden 
tegemoet willen komen. Er is een beoordelingskader opgesteld voor aanvragen 
voor huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten. 

10.  21:10 21:30 Raadsvoorstel Uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2022 – 2026 
Op 16 maart 2021 is de cultuurnota door uw gemeenteraad vastgesteld. Op 5 
oktober 2021 werd de beleidsvisie Sociaal Domein 2022-2026, Goirle GLANST, 
door uw gemeenteraad vastgesteld. Hiermee zijn de kaders voor 2022 – 2026 
bepaald. Inmiddels is er een gemeenschappelijke uitvoeringsagenda opgesteld 
voor beide beleidsvisies. De uitvoering van de uitvoeringsagenda Sociaal 
Domein 2022-2026 valt binnen de begrote budgetten. 
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11.  21:30 21:45 Motie over niet op de agenda opgenomen onderwerp: vervolgstappen voor 

het herstel van biodiversiteit  
Vraagt het college:  

1. in 2022 kaders voor te stellen voor het herstel van biodiversiteit, op 
basis van een met de gemeenteraad te bespreken streefbeeld voor 
2030 en zich daarbij te laten inspireren door het streefbeeld 2030 van 
de biodiversiteitsteams in Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk; 

2. deze kaders, die aansluiten bij het landelijke biodiversiteitsbeleid, op te 
stellen in samenspraak met de drie biodiversiteitsteams in Goirle, 
Hilvarenbeek en Oisterwijk en met deze drie gemeenten zoveel mogelijk 
samen te werken; 

3. de raad, op basis van het streefbeeld voor 2030, concrete voorstellen te 
doen voor tussentijdse meetbare doelen voor biodiversiteitsherstel en 
voor het bewaken van die doelen; 

4. met de raad te bespreken hoe de gemeente inwoners en andere 
stakeholders kan betrekken bij het herstel van biodiversiteit; 

5. de samenwerking tussen de biodiversiteitsteams van de gemeenten 
Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk te faciliteren. 

12.  21:45 22:00 Raadsvoorstel bestemmingsreserve coronamiddelen 
Sinds de coronapandemie stelt het Rijk financiële coronasteunpakketten in de 
algemene uitkering beschikbaar, ook de gemeente Goirle ontvangt deze. De 
coronasteunpakketten die in 2021 door de gemeente Goirle zijn ontvangen, zijn 
niet volledig benut. De steunpakketten zijn algemeen geld en kunnen algemeen 
worden ingezet. De effecten van de coronapandemie zijn nog niet volledig 
inzichtelijk. Het college verwacht dat de financiële effecten op de termijn 
merkbaar zullen zijn en adviseert de coronasteunpakketten te bestemmen in 
een bestemmingsreserve coronamiddelen. 

13.  22:00 22:05 Inlichtingen vanuit het college  
Het college kan mondeling informatie aan de gemeenteraad verstrekken. 

14.  22:05 22:10 Vragen aan het college  
De gemeenteraadsleden kunnen vragen stellen aan het college. 
Raadsleden kunnen vragen voor het vragenuur aanmelden voor 1 februari, 
16:00 uur bij de griffier. 

15.  22:10 22:15 Afsluiting 

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


