
 
 
Raadsvoorstel 
 
Agendapunt:  06 

 
Onderwerp 
Actualiseren toekomstvisie 

 
Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 
4 maart 2013 9 april 2013 -  

 
Aan de gemeenteraad, 

 
 

0. Samenvatting 
Uw raad heeft op 29 januari 2008 de toekomstvisie van Goirle met als titel “Groen en Sociaal” vastgesteld 
waarbij de periode is beschouwd tot aan 2015. Nu de eerste helft van die periode achter alweer even achter 
ons ligt, blijkt dat herijking van de visie op de toekomst nodig is: de toekomstvisie sluit inmiddels niet meer 
(goed) aan bij de huidige werkelijkheid en omstandigheden. Omdat er al veel documenten voor handen zijn, die 
de afgelopen periode door uw raad zijn besproken of vastgesteld, denken wij deze actualisatie via 4 stappen te 
kunnen realiseren. Uw raad wordt gevraagd in te stemmen met dit 'stappenplan', dat leidt tot vaststelling van 
een geactualiseerde toekomstvisie. 
 
1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
Uw raad heeft op 29 januari 2008 de toekomstvisie van Goirle met als titel “Groen en Sociaal” vastgesteld. Er 
is indertijd een uitvoerig en een interactief proces doorlopen waarbij inwoners nadrukkelijk betrokken zijn 
geweest. Daarmee is een document tot stand gekomen met een geschatte houdbaarheidsdatum “tot 2015” dat 
een groot draagvlak kent en nu, ruim 5 jaar later, nog altijd hèt richtsnoer vormt voor het handelen van uw raad 
en het college.  
 
Met het vaststellen van de toekomstvisie, is eveneens afgesproken om halverwege de beschouwde periode (tot 
aan 2015) de toekomstvisie te herijken. Nu de eerste helft van die periode achter alweer even achter ons ligt, 
blijkt dat deze herijking inderdaad nodig is: de toekomstvisie sluit inmiddels niet meer (goed) aan bij de huidige 
werkelijkheid en omstandigheden. De economische crisis is - t.o.v. 2008 - de meest in het oog springende 
verandering en (mede) als gevolg daarvan komen 'bezuinigingen voor nu en de toekomst', 'decentralisaties', 
'eigen verantwoordelijkheid' en 'opschaling van of samenwerking tussen gemeenten' steeds nadrukkelijker in 
beeld. Daarmee dient de visie op de toekomst op sommige onderdelen te worden herzien, uiteraard passend 
binnen het bestuursakkoord (en het daarop gebaseerde collegeprogramma). In veel documenten die de afgelopen 
periode door uw raad zijn behandeld, is intussen een duidelijk antwoord gegeven op voornoemde 
ontwikkelingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de prioriteringsnotitie woningbouw, het niet verplaatsen van de 
sportvelden, het gefaseerd realiseren van het grote Kloosterplein, de keuze voor de Ontwikkelgemeente en 
daarbij doorgevoerde bezuinigingen, de kanteling van de Wmo, het vastgestelde beleidsplan Back to Basics, 
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visie op intergemeentelijke samenwerking, etc.. Echter, een actuele visie op de toekomst om als “richtinggevend 
kader voor ons handelen” te kunnen dienen afgestemd op al deze ontwikkelingen, ontbreekt nu. 
 
2. Wat willen we bereiken? 
Een geactualiseerde toekomstvisie waarmee we weer “een aantal jaar vooruit kunnen”. Hoewel ons inziens een 
'exacte looptijd' voor een visie voor een middellange termijn niet is te duiden, denken wij aan een 
geactualiseerde visie tot aan 2020. Daarmee ontstaat een actueel kader en een hernieuwde “richting voor ons 
handelen”. 
 
 
3. Wat gaan we daarvoor doen? 
Zoals gezegd zijn er al veel documenten voor handen die de afgelopen periode door uw raad zijn besproken of 
vastgesteld. Daarmee is veel inhoudelijk werk reeds verricht. Anderzijds wordt uw raad gevraagd om – ten 
aanzien van sommige nieuwe punten - echt 'richting' te geven. In dat licht bezien denken wij aan een 
actualisatie langs een 4-tal stappen. Uw raad wordt gevraagd in te stemmen met dit 'stappenplan'. Gelet op de 
korte doorlooptijd, hopen wij reeds bij monde van uw commissie AZ (21 maart 2013) al enige richting te mogen 
ontvangen, zeker ingeval u een andere procesgang wenst. 
 
 

Stap 1 – Vaststellen van onderhavig stappenplan (21 maart 2013 - commissie AZ, 9 april 2013 - 
Gemeenteraad) en beleidsdocumenten 
Een aantal geldende (visie- of beleids)documenten zal nadrukkelijk worden benut om de huidige 
toekomstvisie te kunnen herschrijven. Uw raad wordt in deze stap gevraagd deze documenten en de 
besluiten die daarbij zijn genomen, als eerste vertrekpunt te kiezen. Het gaat hier o.i. in elk geval om de 
volgende documenten (niet limitatief, in willekeurige volgorde): 
- De Toekomstvisie - Groen en Sociaal; 
- Het Bestuursakkoord 2010 - 2014 en het daarvan afgeleide collegeprogramma "Voor 'n vitale 

gemeente"; 
- Woningbouwprogramma's en de (meest recente) prioriteringsnotitie Woningbouw; 
- Het gekozen scenario van de Ontwikkelgemeente (Voorjaarsnota 2011); 
- De besluitvorming t.a.v. het Kloosterplein; 
- Het beleidsplan Back to Basics; 
- De keuzenota t.a.v. de 3 Transities; 
- Visie op intergemeentelijke samenwerking (incl. Addendum); 
- Nota grondbeleid 
- De visie op Brede Scholen 
- Visie Tijvoort 
- Nota Detailhandel en horeca 

 
 
Stap 2 – Huidige situatie en Herijking (10 april 2013  - thema-avond Gemeenteraad) 
In deze stap zal de tekst van de huidige toekomstvisie zijn voorzien van “de huidige situatie”. Wat is er 
intussen gerealiseerd, wat niet en waarom (nog) niet? En welke (t.o.v. de nu geldende toekomstvisie) 
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nieuwe ontwikkelingen zijn te benoemen (bijvoorbeeld o.b.v. demografische ontwikkelingen, 
woningbouwprognoses 2020, etc.) ? Welke van belang zijnde zaken vragen om “nieuwe richting' en wat zou 
deze richting dan kunnen zijn? Dat zal in een aantal gevallen betekenen dat de gekozen richting van 2008 
ongewijzigd kan blijven of de recent gekozen koers (op basis van eerdere raadsbesluiten) kan worden 
gevaren. T.a.v. een aantal andere/nieuwe zaken wordt uw raad gevraagd om uw visie.   
 
NB: De stukken voor deze stap worden - vanwege de benodigde voorbereidingstijd - op z'n vroegst 1 april 2013 uitgereikt en 
onder voorbehoud van onderhavig raadsbesluit. 
 
Stap 3 – Uitwerken eerste concept en digitale consultatie (11 april t/m 14 mei - College) 
Naar aanleiding van de thema-avond (stap 2) zal ons college een eerste concept opstellen van de 
'geactualiseerde toekomstvisie'. Via digitale consultatie (website) zullen dan ook onze inwoners worden 
gevraagd naar hun visie op het dan voorliggende document. Ook andere digitale middelen (social media) 
zullen daarbij worden benut; analoge reacties (bijvoorbeeld per brief) zullen zo mogelijk eveneens worden 
ingebracht in deze consultatiefase. Op deze wijze kunnen betrokken inwoners (bijvoorbeeld zij die indertijd 
ook hebben mee gedacht) snel worden bereikt zonder dat dit leidt tot een (aanzienlijk) langere doorlooptijd. 
Op 14 mei 2013 zal ons college het concept in haar vergadering behandelen en via de commissie Algemene 
Zaken ter vaststelling aanbieden aan uw raad. 
 
Stap 4 – Vaststelling geactualiseerde toekomstvisie (30 mei 2013 - commissie AZ, 19 juni 2013 - 
Gemeenteraad)  
Als laatste stap zal de geactualiseerde toekomstvisie worden besproken in de commissie Algemene Zaken 
en - al dan niet geamendeerd - worden vastgesteld in de raadsvergadering van 19 juni 2013.   

 
 
4. Wat mag het kosten? 
Er zijn voor dit traject geen middelen opgenomen in de begroting. Het actualiseren van de toekomstvisie zal met 
bestaande uren en middelen worden gerealiseerd. 
 
 
5. Communicatie en participatie / inspraak 
In stap 3 is voorzien in een participatievorm overeenkomstig "trede 5" van de participatieladder. Dat houdt in 
dat het bestuur rekening kan houden met de wensen van de participanten, alvorens tot vaststelling over te 
gaan. Van "formele inspraak" is in het voorgestelde traject geen sprake. 
 
6. Vervolgtraject besluitvorming 
Zie onder 3 
 
7. Fatale beslisdatum 
Hoewel er geen sprake is van een fatale beslisdatum, is behandeling vóór de zomervakantie gewenst. Op deze 
wijze worden zowel de Voorjaarsnota en actualisatie van de toekomstvisie in de eerste helft van dit jaar 
behandeld. 
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8. Voorstel 
1. In te stemmen met het voorliggende stappenplan om te komen tot een geactualiseerde toekomstvisie.  
2. De in dit raadsvoorstel benoemde documenten als vertrekpunt te gebruiken voor stap 2. 
 
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. 04-03-2013; 
 
gelezen het advies van de commissie algemene zaken d.d. 21-03-2013; 
 
gelet op de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

1. In te stemmen met het voorliggende stappenplan om te komen tot een geactualiseerde toekomstvisie.  
2. De in dit raadsvoorstel benoemde documenten als vertrekpunt te gebruiken voor stap 2. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 09-04-2013. 
 
 

 , de voorzitter 
 
 
 

 , de griffier 
 


	Raadsvoorstel
	Onderwerp
	gelet op de Gemeentewet;
	b e s l u i t :
	, de voorzitter


