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Geachte raads- en burgerleden,

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de voor de besluitvormende hamerraadsvergadering op dinsdag
18 januari 2022 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.
De hamerraad is een besluitvormende raadsvergadering, waarin alleen over agendapunten waarvoor geen of
zeer beperkte beraadslaging nodig is, wordt besloten.
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 liggen vanaf donderdag 23 december 2022 ter inzage op het gemeentehuis
en zijn beschikbaar via de website.
Hamerraad
Nr. Begintijd Eindtijd
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19:41
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Onderwerp en eventuele toelichting
Opening
Vaststelling van de agenda
Raadsvoorstel intrekken Groenstructuurplan 2014
Op 5 oktober 2021 is het programma Groen vastgesteld. Het in 2014
vastgestelde Groenstructuurplan moet nog door de raad worden ingetrokken.
Protocol publicatie persoonsgegevens raad
In het ‘Protocol publicatie persoonsgegevens raad Goirle 2021' is inzichtelijk
gemaakt hoe met privacygevoelige gegevens wordt omgegaan in relatie tot de
werkzaamheden van de raad.
Raadsvoorstel Suppletie uitkering bommenregeling locatie Van Puijenbroek
Gemeenten kunnen in geval van opsporing en ruiming van explosieven een
bijdrage van 68% in de kosten ontvangen door het indienen van een
raadsbesluit. Het project Zuidrand Goirle Van Puijenbroek betreft een
woningbouw- en natuurontwikkeling waarbij ook een beekverlegging wordt
uitgevoerd. Voor dit project is in het kader van niet-gesprongen explosieven
reeds een historisch vooronderzoek, een projectgebonden risicoanalyse en
gedeeltelijke detectie van het plangebied uitgevoerd. Aanvrager (eigenaar van
de gronden VP Grondexploitatie) verzoekt de gemeente een suppletie-aanvraag
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Met vriendelijke groet,
De voorzitter van de raad,

Mark van Stappershoef

bij het Ministerie in te dienen. Indien de bijdrage door het ministerie van BZK
wordt verstrekt, deze volledig door te betalen aan de initiatiefnemer.
Verklaring van geen bedenkingen zonnepark Abcovensedijk ong.
De rechtbank heeft op basis van een andere vergunningsaanvraag uitgesproken
dat het college op basis van de raadsvisie in de “Toetsingscriteria voor locaties
Zonneparken Goirle – Uitwerking van de visie Zonnewijzer en Windrichting” niet
zonder meer een omgevingsvergunning mocht verstrekken, zonder eerst de
raad om een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) te vragen. Het college
legt de raad nu ook voor deze aanvraag een ontwerpverklaring voor.
Wanneer de raad instemt met het voorstel en er op de afgifte van de ontwerp
VVGB geen zienswijze wordt ingediend, stelt het college de raad voor te
besluiten de verklaring niet meer in de raad te behandelen. Worden er echter
wel een of meerdere zienwijzen ingediend dan komt het voorstel later terug
naar de raad. Binnen die procedure komen dan de inhoudelijke zienswijzen in
de gemeenteraad aan de orde en is de raad in de gelegenheid, om op basis van
een zorgvuldige belangenafweging waarbij alle partijen gehoord zijn, een besluit
te nemen.
Afsluiting

