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Aan de leden van de gemeenteraad,
Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de besluitvormende vergadering op dinsdag 17 mei 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 6 mei 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 besluitenlijst raadsvergadering 29 maart 2022
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 30 maart 2022
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 19 april 2022

4.

19:45

19:50

Lijst ingekomen stukken
Op deze lijst https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-IngekomenStukken/2022/17-mei/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

Raadsvoorstel Lokale Educatieve Agenda (LEA)
Het is een wettelijke verplichting om een Lokale Educatieve Agenda te hebben.
Deze LEA is samen met partners in het onderwijs/kinderopvang opgesteld.
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Hierin staat beschreven wat we willen bereiken voor de Goirlese jeugd van 0 tot
18 jaar. Het betreft het primair en voortgezet onderwijs en kinderopvang. Na
vaststelling door de raad kan het document ondertekend worden door alle
samenwerkingspartners en kan hierna uitvoering aan gegeven worden.
6.

20:00

20:20

Raadsvoorstel Aanpassen verordening starterslening
De starterslening is bedoeld voor koopstarters en beschikbaar voor Goirlenaren
vanaf 18 jaar. Deze kan voor zowel nieuwbouwwoningen als bestaande
woningen worden aangevraagd. De lening bedraagt maximaal € 30.000,00.
Voorgesteld wordt de verordening Starterslening Goirle 2013 in te trekken en
de verordening Starterslening gemeente Goirle 2022 vast te stellen.

7.

20:20

21:00

Raadsvoorstel Saneren gemeentegrond Van Puijenbroek
Verzoekt uw raad in te stemmen met de sanering van het gemeentelijk bosje
aan de Watermolenstraat in Goirle d.m.v. het aanbrengen van een leeflaag en
hiervoor eenmalig een bedrag van € 400.000,00 beschikbaar te stellen en dit te
dekken uit de algemene weerstandsreserve. De begroting 2022 zal als gevolg
daarvan wijzigen.

8.

21:00

21:05

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

9.

21:05

21:20

Vragen aan het college
De gemeenteraadsleden kunnen vragen stellen aan het college.
Raadsleden kunnen vragen voor het vragenuur aanmelden voor 16 mei 16:00
uur bij de griffier.

10.

21:20

21:30

Motie over niet op de agenda opgenomen onderwerp: Milieustraat

11.

21:30

Met vriendelijke groet,
De voorzitter van de raad,

Mark van Stappershoef

Sluiting

