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Onderwerp 
Lijst ingekomen stukken 
 

 Datum raadsvergadering 
29 januari 2019 

 

 
Aan de gemeenteraad, 
 
De ingekomen stukken kunt u bekijken in de app en op internet:  
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05 

 
A. Voorgesteld wordt de volgende stukken voor advies in handen van burgemeester en 

wethouders te stellen ter voorbereiding van raadsbesluit. 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
 

B. Voorgesteld wordt de volgende verslagen vast te stellen 

Conceptverslag oordeelsvormende vergadering 18 december 2018 
Conceptverslag beeldvormende vergadering 15-1-2019 
 

 
C. Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen. 

o Eerste rekenkamerbrief energietransitie van 21 december 2018  
o Brief Platform Keelbos d.d. 19-12-2018 over de klacht over gevolgen niet toezenden 

verweerstukken gemeente  
o Brief Platform Keelbos d.d. 2-1-2019 over intrekken klacht  
o Brief d.d. 7-1-2019 over 5G netwerken  
o Brief Hart van Brabant d.d. 27-12-2018 over definitieve jaarrekening 2017 en herijking begroting 

jeugd 2018  
o Brief de heer M. van Oosterwijk d.d. 2-1-2019 over aanvaarden nieuwe functie  
o Brief Netwerk Right to Challenge d.d. 12-1-2019 over Routeplanner R2C  
o Bijlage brief routeplanner Right to Challenge-LR 

D. Voorgesteld wordt de volgende stukken in handen van burgemeester en wethouders te stellen 
ter afdoening. 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
 

E. Voorgesteld wordt de volgende stukken te beantwoorden volgens concept antwoord. 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 

F. Openbare besluitenlijsten 

o Openbare besluitenlijst B & W 9-01-2019  
o Openbare besluitenlijst B&W 16-01-2019  

G. Bezwaarschriften in handen gesteld van de commissie voor bezwaarschriften. 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2018/18-december/19:30/20181218-Conceptverslag-oordeelsvormende-vergadering.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Eerste-rekenkamerbrief-energietransitie-van-21-december-2018.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Brf-Platform-Keelbos-gevolgen-niet-toezenden-verweerstukken-gemeente.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Brf-Platform-Keelbos-gevolgen-niet-toezenden-verweerstukken-gemeente.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Brf-Platform-intrekken-klacht.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Brf-over-5G-netwerken.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Brf-HvB-over-Definitieve-jaarrekening-2017-en-herijking-begroting-jeugd-2018.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Brf-HvB-over-Definitieve-jaarrekening-2017-en-herijking-begroting-jeugd-2018.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Brief-raadslid-over-nieuwe-functie.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Brief-gemeenteraad-Routeplanner-R2C.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Bijlage-brief-routeplanner-Right-to-Challenge-LR.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/openbare-besluitenlijst-9-1-2019.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/openbare-besluitenlijst-16-01-2019.pdf
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H. Schriftelijke vragen ingevolge artikel 40 van het reglement van orde 

o Antwoord vragen SP Ziggokast nieuwbouw Bernhardstraat  
o Antwoord vragen LRG buisleiding Riel  
o Antwoord vragen SP vuurwerk  
o D66 vragen op basis schriftelijke vragen artikel 40 over besluit medewerking verlenen aan 

omgevingsvergunning op basis van opgewekt vertrouwen  
o PAG vragen op basis schriftelijke vragen artikel 40 over besluit medewerking verlenen aan 

omgevingsvergunning op basis van opgewekt vertrouwen  
o VVD vragen besluit medewerking omgevingsvergunning op basis van opgewekt vertrouwen  
o Antwoord vragen LRG openbare ruimte bij nieuwbouw  

I. Collegebevoegdheid 

Brief inwoner d.d. 5-1-2019 over bladblazen  

J. B &W besluiten en antwoorden college op ingekomen brieven 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
 

K. Brieven Algemeen 

o Informatiebrief Regionale Energiestrategie en uitnodiging radenavond  
o Brief ontvangen 19-12-2018 over Houtstook, een gedoogde vorm van verontreiniging, uitstoot 

van zeer giftige stoffen en CO2 productie (2)  
o Brief d.d. 27-12-2018 over Houtstook Schone Lucht Akkoord 2019 - Uw input hiervoor is nodig (1) 
o Bijlage studie over houtrook  

L. Raadsinformatie 

o Raadsinformatie d.d. 21-12-2018 over besluit medewerking verlenen aan omgevingsvergunning  
o Raadsinformatie d.d. 20-12-2018 over begroting Veiligheidsregio Midden en West-Brabant 2019  
o Bijlage overzicht reacties jaarrekening 2017 en begroting 2019 Veiligheidsregio  
o Bijlage beleidsbegroting 2019 Veiligheidsregio  
o Raadsinformatie d.d. 7-1-2019 over pilot logeerwoning voor huishoudens in een crisissituatie  

o Raadsinformatie d.d. 10-1-2019 over Zuidrand Goirle (pdf, 477.09 kb)notitie 

o Bijlage stedenbouwkundigplan Van Besouw locatie, zuidrand Goirle 

 

 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Anttwoord-vragen-SP-Ziggokast-nieuwbouw-Bernhardstraat.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Antwoord-vragen-LRG-buisleiding-Riel.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Antwoord-vragen-SP-vuurwerk.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/D66-vragen-besluit-medewerking-verlenen-aan-omgevingsvergunning-op-basis-van-opgewekt-vertrouwen.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/D66-vragen-besluit-medewerking-verlenen-aan-omgevingsvergunning-op-basis-van-opgewekt-vertrouwen.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/PAG-vragen-besluit-medewerking-omgevingsvergunning-op-basis-van-opgewekt-vertrouwen.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/PAG-vragen-besluit-medewerking-omgevingsvergunning-op-basis-van-opgewekt-vertrouwen.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/VVD-vragen-besluit-medewerking-omgevingsvergunning-op-basis-van-opgewekt-vertrouwen.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Antwoord-vragen-LRG-openbare-ruimte-bij-nieuwbouw.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Brf-inwoner-over-Bladblazen.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Uitnodiging-radenavond-en-raadsinformatiebrief-Regionale-Energiestrategie-1.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Brf-over-Houtstook-een-door-u-gedoogde-vorm-van-verontreiniging-uitstoot-van-zeer-giftige-stoffen-en-CO2-productie-2.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Brf-over-Houtstook-een-door-u-gedoogde-vorm-van-verontreiniging-uitstoot-van-zeer-giftige-stoffen-en-CO2-productie-2.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Brf-over-Houtstook-Schone-Lucht-Akkoord-2019-Uw-input-hiervoor-is-nodig.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Bijlage-studie-over-houtrook.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Raadsinformatiebrief-van-21-december-2018-over-besluit-medewerking-verlenen-aan-omgevingsvergunning.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Raadsinformatie-mbt-begroting-VR-MWB-2019.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Bijlage-Overzicht-reacties-jaarrekening-2017-en-begroting-2019-Veiligheidsregio-1.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Bijlage-beleidsbegroting-2019-Veiligheidsregio.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Raadsinformatie-pilot-logeerwoningen-huishoudens-crisissituatie.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Raadsinformatiebrief-Zuidrand.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Raadsinformatiebrief-Zuidrand.pdf/notitie/
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Bijlage-stedenbouwkundigplan-Van-Besouw-locatie-zuidrand-Goirle.pdf
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M. Uitnodigingen 

o Raadsinformatie d.d. 21-12-2018 over besluit medewerking verlenen aan omgevingsvergunning  
o Raadsinformatie d.d. 20-12-2018 over begroting Veiligheidsregio Midden en West-Brabant 2019  
o Bijlage overzicht reacties jaarrekening 2017 en begroting 2019 Veiligheidsregio  
o Bijlage beleidsbegroting 2019 Veiligheidsregio  

N. Moties andere gemeenten 

o Motie gemeente Meierijstad d.d. 20-12-2018 over  

O. Nieuwsbrieven 

o Nieuwsbrief Participatieraad december 2018  
o Nieuwsbrief Regio Hart van Brabant over beschermd wonen december 2018  
o Nieuwsbrief Hart van Brabant over radendag 5 februari 2019  

P. VNG ledenbrieven 

o VNG ledenbrief d.d. 7-1-2019 over standaardverklaring-baseline informatiebeveiliging overheid  
o Bijlage VNG ledenbrief ibd dreigingsbeeld  
o Ledenbrief VNG d.d. 7-1-2019 over voortgang afspraken raamovereenkomst verpakkingen  
o Ledenbrief VNG d.d. 21-12-2018 over voortgang klimaatakkoord  
o Ledenbrief VNG d.d. 10-1-2019 over openstelling vacatures vng bestuur en commissies  
o Bijlage profielschetsen per vacature in vng bestuur commissies en colleges 10 januari 2019  
o Ledenbrief VNG d.d. 15-1-2019 over bepalen kiesgerechtigden per waterschap  
o Bijlage ledenbrief bepalen kiesgerechtigden per waterschap  

Q Overige vragen raadsleden 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 

 
 
 
DE REGIEGROEP VAN GOIRLE, 

 
Mark van Stappershoef, voorzitter 
Berry van ’t Westeinde, griffier 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/nieuwsbrief-Participatieraad-december-2018.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/nieuwsbrief-beschermd-wonen-dec.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Nieuwsbrief-Hart-van-Brabant-over-radendag.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/ledenbrief-standaardverklaring-baseline-informatiebeveiliging-overheid.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Bijlae-ledenbrief-ibd-dreigingsbeeld.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/ledenbrief-voortgang-afspraken-raamovereenkomst-verpakkingen-2013-2022.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/ledenbrief-voortgang-klimaatakkoord-1.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/ledenbrief-openstelling-vacatures-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/bijlage-profielschetsen-per-vacature-in-vng-bestuur-commissies-en-colleges-10-januari-2019.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/ledenbrief-bepalen-kiesgerechtigden-per-waterschap.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/bijlage-bij-ledenbrief-bepalen-kiesgerechtigden-per-waterschap.pdf

