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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de informatieve bijeenkomst op dinsdag 7 juni 2022 om  
19.30 uur in de raadzaal. Deze avond is bedoeld als voorbereiding op de oordeelsvormende vergadering van 
14 juni a.s. Het college krijgt de gelegenheid de in onderstaande agenda genoemde onderwerpen nader toe te 
lichten. Daarnaast biedt deze bijeenkomst u de gelegenheid om naar aanleiding van die toelichting het college 
nog vragen te stellen. Dit alles met als voornaamste doelstelling u in staat te stellen tijdens de vergadering van 
14 juni uw oordeel over de voorstellen te geven en daarover met elkaar in discussie te gaan. Het is dus niet de 
bedoeling dat u al op 7 juni uw oordeel hierover uitspreekt. Vanzelfsprekend blijft voor u de gelegenheid om  
op de gebruikelijke wijze technische vragen over de voorstellen in te dienen.  
 
Verder vraag ik uw aandacht voor het volgende:  
Op de agenda van de oordeelsvormende vergadering van 14 juni staat nog een aantal onderwerpen, waarvoor 
de regiegroep heeft ingeschat dat een nadere toelichting vooruitlopend op de oordeelsvorming niet nodig is. 
Het kan echter zijn dat u daar anders over denkt en toch een nadere toelichting wilt krijgen op een van de 
hieronder niet genoemde onderwerpen. Indien u over een van die onderwerpen toch een toelichting wilt 
ontvangen, wordt u verzocht dit uiterlijk 3 juni, 12 uur gemotiveerd bij de griffie kenbaar te maken.  
 
Per onderwerp kunnen MAXIMAAL twee mensen per fractie deelnemen aan de bespreking. De vergadering is 
live via de website https://raad.goirle.nl te volgen. Deze bijeenkomst zal worden voorgezeten door een van de 
leden van de voorzitterspool. De vergaderstukken zijn vanaf vandaag beschikbaar via 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2022/07-juni/19:30 
 
 

Informatiebijeenkomst 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

1.  19:30 19:32 Opening  

2.  19:32 19:40 Vaststelling agenda  

3.  19:40 20:15 Burap I en jaarstukken 2021 
De portefeuillehouder geeft een korte toelichting op de eerste burap 2022 en de 
jaarstukken 2021.  

4.  20:15 20:40 Ruimtelijke plannen in afwijking van omgevingsvisie 
Op de agenda voor de oordeelsvormende vergadering staat een drietal 
voorstellen met als verbindende factor, dat het in alle drie de gevallen gaat om 
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verzoeken om af te wijken van de vastgestelde omgevingsvisie. Het betreft hier 
de volgende voorstellen: 

• Raadsvoorstel Principeverzoek nieuwbouw woning Vijfhuizenbaan 5 Riel 

• Raadsvoorstel Nieuwbouw ruimte-voor-ruimtewoning hoek Koestraat-
Looienhoek Riel 

• Raadsvoorstel Principeverzoek 12 tijdelijke tiny houses Oude Spoorbaan 2 
Goirle 

5.  20:40 21:00 Raadsvoorstel onderzoeksopdracht geluidswal A58 
Dit voorstel heeft betrekking op een onderwerp met nogal specifieke 
kenmerken, waarbij het goed is dat voor de oordeelsvorming ter verduidelijking 
een nadere toelichting wordt gegeven  

6.  21:00  Afsluiting 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens de regiegroep. 
de griffier, 
 
 
Ricus Tiekstra 


