
AMENDEMENT art. 34 RvO 
Voorstel nr.2: Vaststelling begrotingsstukken 2013 
 
Onderwerp: Programma 3. Ontwikkeling ruimte, meetbare beleidsdoelstelling wonen 
 
 
De raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d. 6 november 2012 
 
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 
 
De tekst van 3.3.5 Meetbare beleidsdoelstellingen, wonen, kwantitatieve doelstellingen (indicator) aan te vullen met de planning uit te geven woningen 2013:  
 
1. In aanbouw 
In een aantal projecten zijn op dit moment woningen in aanbouw. Deze woningen zijn ook verkocht en worden in 2013 opgeleverd. 

Locatie Aantal Soort woning 
Koningsschild (Van Hogendorpplein 
Goirle) 

71  Appartementen 

Vier Kwartieren 3 (Riel) 26 Goedkope en middeldure eengezinswoningen  
Boschkens-West fase 5  33 Goedkope starterswoningen  

   
2. In verkoop  
Op dit moment zijn ook enkele projecten in verkoop. Afhankelijk van de woningmarkt worden deze in 2013 (of zelfs nog in 2012) verkocht en in aanbouw genomen, 
uitgegeven en / of opgeleverd. Het bestemmingsplan in voor deze projecten onherroepelijk.  

Locatie Aantal Soort woning 
Heisteeg (kavel gemeente)  16 Bouwkavels (er waren hier meer inschrijving dan kavels, 

loting heeft plaatsgevonden).  
Heisteeg (Ruimte voor Ruimte)  28 In verkoop  
Vier Kwartieren 3 (Riel) 15 In Vier Kwartieren zijn nog twee-onder-eenkapwoningen 

en vrijstaande woningen te koop.  
Fonkelsteen (Frankische Driehoek) 25 Kavels die mogelijk in CPO worden uitgegeven.  

 



3. Vastgesteld / onherroepelijk bestemmingsplan  
Naast de in verkoop zijnde woningen en kavels is er ook een groot aantal woningen en kavels in bestemmingsplannen die al onherroepelijk zijn. Op het moment dat hiervoor 
bouwvergunning wordt aangevraagd kan deze snel worden afgegeven en kunnen woningen worden verkocht. Afhankelijk van de situatie op de markt zouden deze in 2013 
uitgegeven kunnen worden.  

Locatie Aantal Soort woning 
Heisteeg (v. Wanrooij)  20 Twee-onder-één kapwoningen  
Boschkens fase 5  62 Goedkope en middeldure (starters) woningen. Deze 

worden naar verwachting in 2013 op de markt gezet.  
 
4. Bestemmingsplan in voorbereiding  
Ook voor locaties waarvan het bestemmingsplan nog niet vastgesteld of onherroepelijk is, maar dit wel in de komende maanden zo zal zijn kunnen mogelijk in 2013 
woningen en / of kavels worden uitgegeven. Ook hierbij is de marktsituatie van doorslaggevend belang.  

Locatie Aantal Soort woning 
Boschkens fase 6 130 Diverse categorieën. Het bestemmingsplan heeft voor 

inspraak ter inzage gelegen. Op dit moment is het 
ontwerpbestemmingsplan in voorbereiding.  

 
 
Toelichting: 
De meetbare doelstellingen in de programmabegroting zijn vaak nog te vaag of algemeen verwoord. Zo is in de programmabegroting bij de meetbare doelstelling 3.3.5. voor 
wonen niet helder en meetbaar verwoord wat de concrete doelstelling voor 2013 is. Het college heeft door middel van raadsinformatie aangegeven wat de concrete plannen 
voor 2013 zijn.  Door deze concreet in de begroting op te nemen, kan de raad volgen of de concrete ambities worden gerealiseerd. Zo niet, dan kan het college bij de 
bestuursrapportage of op andere momenten en bij de jaarrekening toelichten waardoor afwijkingen worden veroorzaakt. Door middel van dit amendement kan de raad haar 
taakstellende en controlerende rollen beter vervullen.   
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