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Aan de gemeenteraad, 

 
 

0. Samenvatting 
De Toekomstvisie Groen en Sociaal 2008 - 2015 moet, conform afspraak met uw raad bij het vaststellen van 
de huidige toekomstvisie in 2008, geactualiseerd worden. Ter voorbereiding van de actualisatie heeft de 
gemeenteraad op 15 mei 2013 gesproken over tot nu toe behaalde resultaten, trends en ontwikkelingen en het 
nieuwe ambitieniveau. Een digitale consultatie van inwoners heeft een beperkt aantal reacties opgeleverd. Op 
grond van het voorgaande is het voorstel "Thuis in Goirle"gemaakt. Kernbegrippen daarin zijn: groen, sociaal en 
ondernemend. Uw raad wordt nu voorgesteld om de actualisatie van de Toekomstvisie vast te stellen.  
 
 
1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
De Toekomstvisie Groen en Sociaal 2008 - 2015 is toe aan actualisatie. Sinds het vaststellen van de 
toekomstvisie is er veel uitgevoerd en zijn er maatschappelijke ontwikkelingen geweest en komen er trends aan 
die maken, dat een update nodig is. 
 
2. Wat willen we bereiken? 
De nieuwe toekomstvisie moet een leidraad zijn waaraan de komende jaren nieuw beleid getoetst kan worden 
om voor consistentie met de ambities te zorgen. Er zijn dan ook geen 'maatregelen' of 'acties' opgenomen in de 
actualisatie; het bijgevoegde document beperkt zich tot ambities voor en een visie op Goirle in 2020. Verder 
moeten op grond van de toekomstvisie zo nodig prioriteiten gesteld kunnen worden indien bijvoorbeeld nieuwe 
taken of bezuinigingen naar de gemeente toekomen.  
 
3. Wat gaan we daarvoor doen? 
Een actualisatie vraagt om een andere aanpak dan het opstellen van een volledig nieuwe toekomstvisie. Om die 
reden heeft de raad besloten dat het uitvoerige interactieve proces dat is doorlopen bij het totstandkomen van 
de huidige Toekomstvisie niet opnieuw nodig is. Op grond van de handreiking die is opgesteld door de heer R. 
Kluyt ten behoeve van de thema-avond van de raad op 15 mei 2013 heeft de raad gediscussieerd over tot nu 
toe behaalde resultaten, trends en ontwikkelingen en het nieuwe ambitieniveau. De resultaten van die avond 
zijn verwerkt in het nu voorliggende document.  
 

Ambtelijke bijstand:  Mw. Drs J. Bolt 
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4. Wat mag het kosten? 
N.v.t.  
 
5. Communicatie en participatie / inspraak 
Op de website is een forum opgesteld zodat burgers mee konden discussiëren. Hiervan is door twee burgers 
gebruik gemaakt. Een overzicht van de reacties is bijgevoegd. Inhoudelijk zijn de bijdragen beperkt gebleven tot 
het bediscussiëren van acties (m.n. op het gebied van verkeer). 
 
 
6. Vervolgtraject besluitvorming 
Als gevolg van de wens van de raad om voor de zomervakantie de actualisatie van de Toekomstvisie af te 
ronden is het niet mogelijk om de gebruikelijke procedure voor het toesturen van stukken te volgen. De planning 
is zeer krap en ziet er als volgt uit:  
 
- 28 mei 2013 - B&W 
- 30 mei 2013 - commissie Algemene Zaken 
- 18 juni 2013 - gemeenteraad.  
 
Dit betekent dat fracties geen tijd hebben om voorafgaand aan de commissie Algemene Zaken het raadsvoorstel 
te bespreken met hun achterban. Tussen de commissie en de raad zit echter drie weken zodat dit alsnog toch 
kan gebeuren. In deze periode zal het concept overigens ook nog taalkundig aan een eindredactie onderworpen 
worden.  
 
 
7. Fatale beslisdatum 
Geen  
 
8. Voorstel 
"Thuis in Goirle" toekomstvisie gemeente Goirle 2020 vaststellen.  
 
 
 
 
 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester 
de heer J.M. Tromp, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28-05-2013; 
 
gelezen het advies van de commissie Algemene Zaken d.d. 29-08-2013; 
 
gelet op de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

"Thuis in Goirle" toekomstvisie gemeente Goirle 2020 vast te stellen. 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 17-09-2013. 
 
 

 , de voorzitter 
 
 
 

 , de griffier 
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