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Aan de leden van de gemeenteraad,   
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Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Besluitvormende vergadering op dinsdag 29 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.  
 
De stukken voor deze vergadering zijn vanaf vrijdag 18 maart 2022 beschikbaar via de website. De stukken 
liggen dan 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 20:00 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zuidrand Goirle, locatie Land van Anna 
en gewijzigd vaststellen beeldkwaliteitsplan Land van Anna (Goirle) 
Dit voorstel is uitgebreid besproken in de besluitvormende vergadering van  
8 maart jl. De raad heeft besloten de vaststelling uit te stellen, zodat de 
uitkomsten van overleg tussen de initiatiefnemers en de cliëntenraad van Thebe 
duidelijkheid kon geven over de in de zienswijze van de cliëntenraad 
verwoordde bezwaren. Daarbij is afgesproken dat de vaststelling van het 
bestemmingplan in deze vergadering zou worden afgerond.  

4.  20:00 20:05 Motie over niet op de agenda opgenomen onderwerp: vervolgstappen voor 
het herstel van biodiversiteit  
In de vergadering van 8 maart 2022 is deze motie reeds besproken en in 
stemming gebracht. De stemmen staakten, waardoor de motie in deze 
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vergadering opnieuw in stemming moet worden gebracht. Over de motie is 
reeds in twee termijnen gedebateerd. Heropening van het debat is derhalve niet 
aan de orde.  

5.  20:05 20:20 Motie over niet op de agenda opgenomen onderwerp: doneren iPads 
De PvdA doet het voorstel om iPads die door raadsleden worden ingeleverd te 
schenken aan de stichting Leergeld. Daarvoor moeten de iPads weer op 
fabrieksinstellingen worden gezet. Het college wordt gevraagd hiervoor 
middelen beschikbaar te stellen.  

6.  20:20 20:30 Beslissing rechtmatigheid verkiezingen 14, 15 en 16 maart 2022 
Onderdeel van het verkiezingsproces is een besluit van de raad om 
rechtmatigheid van de verkiezingen vast te stellen. Het besluit van de raad is 
gebaseerd op het proces verbaal van de vaststelling van de uitslag door het 
hoofdstembureau, die daarvoor op 21 maart in openbare zitting bijeen is 
geweest. 

7.  20:30 20:40 Onderzoek geloofsbrieven en toelating gekozen raadsleden  
De commissie onderzoek geloofsbrieven heeft de stukken die de gekozen en 
benoemde raadsleden hebben ingeleverd onderzocht en brengt verslag uit aan 
de gemeenteraad. Vervolgens beslist de raad over de toelating van de 
gekozenen.  

8.  20:40 p.m. Afscheid raadsleden 
In deze allerlaatste raadsvergadering in oude samenstelling nemen we afscheid 
van een aantal raadsleden die ook morgen niet meer in de raad terugkeren. De 
burgemeester zal voor ieder afscheidnemend raadslid tijd inruimen. Daarnaast 
kunnen afscheidnemende raadsleden de gelegenheid te baat nemen om nog 
één keer in de hoedanigheid van raadslid het woord te voeren.  

9.  p.m.  Afsluiting 

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


