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Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de besluitvormende hamerraadsvergadering op dinsdag 22 
februari 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. 
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 niet voor publiek toegankelijk. De 
vergadering is live via de website https://raad.goirle.nl te volgen.  
 
De stukken voor deze vergadering liggen vanaf vrijdag 4 februari 2022 ter inzage op het gemeentehuis en zijn 
beschikbaar via de website. 
 

Hamerraad 

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 19:40 Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Twee woningen, 

Heisteeg 
Door dit bestemmingsplan wijzigt de bestemming van “Agrarisch” naar 
“Wonen” voor een perceel aan de Heisteeg. Omdat het perceel volledig is 
ontsloten door bestaande woningen en grenst aan de nieuwe woonwijk 
Heisteeg, wordt de bouw van maximaal 2 vrijstaande woningen mogelijk 
gemaakt. Alleen door de provincie is een zienswijze bij dit bestemmingsplan 
ingediend. Deze zienswijze heeft geleid tot een aanpassing van de planregels.  
 

4.  19:40 19:42 Oprichting Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's 
Op 4 oktober 2021 heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 
voorzitters veiligheidsregio, mede op advies van de Bestuurlijke Advies 
Commissie Brandweer het principebesluit genomen tot het oprichten van de 
Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s. Deze stichting adviseert 
veiligheidsregio’s op het thema risicobeheer rondom ongevallen en schade en 
koopt centraal verzekeringen in voor de veiligheidsregio’s. Naar verwachting 
levert deze samenwerking, behalve een efficiency- en kwaliteitsslag, op termijn 
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ook een besparing op door één gezamenlijke inkoop van de 
ongevallenverzekering en het collectief afhandelen en registreren van schades.  
 

5.  19:42 19:45 Raadsvoorstel controleprotocol accountant 
De accountant vraagt jaarlijks aan de raad om expliciet de eisen vast te stellen 
waaraan de controle moet voldoen; het zogenaamde controleprotocol. Normaal 
stelt de raad dit vast gelijktijdig met de opdrachtbevestiging aan de accountant. 
Het controle protocol was toen nog niet gereed. De raad wordt verzocht het 
protocol vast te stellen.   

6.  19:45 19:50 Raadsvoorstel beëindiging Werkgroep Zicht en Grip op het Sociaal Domein 
Op 22 september 2020 heeft de raad ingestemd met het instellen van de 
werkgroep Zicht en grip op het sociaal domein. De werkgroep is ingesteld tot 
aan de verkiezingen in 2022.  
De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 16 maart 2022. Om die reden 
ontvangt u het verzoek tot beëindigen van deze werkgroep. De werkgroep biedt 
u hierbij ter kennisname het eindverslag aan.   

7.  19:50 20:30 Afscheid griffier 
8.  20:30 20:35 Afsluiting 

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


