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Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 
 

1 PU Benoeming leden Hoofdstembureau 2022 -2026 
 
Toelichting: 
Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad wordt een 
hoofdstembureau ingesteld. Het hoofdstembureau bestaat uit vijf 
leden, van wie één voorzitter en één plaatsvervangend voorzitter is. 
De burgemeester is voorzitter van het hoofdstembureau. De 
plaatsvervangend voorzitter, de andere leden en de drie 
plaatsvervangende leden worden benoemd en ontslagen door het 
college. 
Wij stellen u de benoeming voor van de leden van het 
hoofdstembureau per 01-01-2022 voor de periode van 1 januari 2022 
tot 1 januari 2026. 
 
Besluit:  
Benoeming leden Hoofdstembureau 2022 – 2026. 
 

2 FY wijzigingsplan Schootjesbaan 10 
 
Toelichting: 
Er is een initiatief ingediend om de agrarische bedrijfsbestemming van 
het perceel Schootjesbaan 10 in Riel te wijzigen in een 
woonbestemming. Medio oktober 2019 heeft uw college reeds een 
positieve grondhouding aangenomen om de agrarische 
bedrijfsbestemming van Schootjesbaan 10 in Riel te wijzigen naar een 
woonbestemming. De herbestemming kan gevat worden in een 
wijzigingsprocedure en hoeft niet door de gemeenteraad bekrachtigd 
te worden. Een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid ligt immers bij uw 
college. Het voorliggende ontwerpwijzigingsplan "Schootjesbaan 10" is 
klaar om ter inzage te worden gelegd overeenkomstig de procedure 
bepaling van het geldende bestemmingsplan (Buitengebied Goirle, 
correctieve herziening) en de Algemene wet bestuursrecht. Het 
ontwerpwijzigingsplan zal zes weken voor eenieder ter inzage liggen 
waarna uw college het wijzigingsplan dient vast te stellen. Na de 
terinzagelegging van het ontwerp-wijzigingsplan wordt u geïnformeerd 
over eventuele zienswijzen zodat u tot een gemotiveerd en definitief 
wijzigingsbesluit kunt komen.   
  
Besluit: 

1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan ten behoeve 
van Schootjesbaan 10; 

2. De wijzigingsprocedure overeenkomstig artikel 26.2 van het 
bestemmingsplan "Buitengebied, correctieve herziening”, op 
te starten. 
 



 
 
 
 
 
      
 

 

3 FY Duurzaam initiatief Tijvoort 
 
Toelichting: 
ONS Tijvoort heeft op basis van de subsidiebeleidsregel voor duurzame 
initiatieven een subsidieaanvraag gedaan voor het realiseren van 5 
groene lunchplekken op Tijvoort. 
  
Besluit:  

1. Subsidie toe te kennen aan het duurzame initiatief voor 
lunchplekken op Tijvoort. 

2. Het gevraagde subsidiebedrag van € 5.000,00 te betalen uit 
de budgetten voor duurzame initiatieven in 2021. 

3. Dit besluit met bijgevoegde brief aan de ONS Tijvoort 
kenbaar te maken. 
 

4 FY onderwijshuisvestingssprogramma 2022 
 
Toelichting: 
1.1         Het college dient volgens het huidige beleid het 
onderwijshuisvestingsprogramma vast te stellen. 
De verordening huisvesting onderwijs gemeente Goirle is door de raad 
vastgesteld op 7 april 2015. Op basis van deze verordening is uw college 
belast met de uitvoering van het beleid op het gebied van 
onderwijshuisvesting. Het vaststellen van het OHP is daar een 
onderdeel van. De ingekomen aanvragen voor het OHP worden 
getoetst aan relevante wet- en regelgeving. Na toetsing wordt een 
advies opgesteld dat alle aanvragen van het betreffende jaar behandelt. 
Vervolgens wordt het advies ter besluitvorming aan uw college 
voorgelegd. 
 
Besluit:  

1. Te besluiten het onderwijshuisvestingsprogramma 2022 vast 
te stellen. 

2. Te besluiten de kosten te dekken zoals in dit advies 
voorgesteld. 

3. De schoolbesturen schriftelijk in kennis te stellen van de 
besluiten ad 1 en 2. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

5 FY BIZ Subsidie Centrum Goirle 2022 
 
Toelichting: 
Vanaf 1 januari 2018 is de verordening BI-zone Centrum Goirle 2018-
2022 in werking getreden. Deze verordening regelt dat alle gebruikers 
van bedrijfspanden binnen de bedrijveninvesteringszone Centrum 
Goirle een BIZ-belasting betalen. Dit geïnde geld wordt vervolgens als 
subsidie weer uitgekeerd aan de ondernemers als ondernemersfonds. 
De voorwaarden voor deze subsidie zijn opgenomen in de wet op de 
bedrijveninvesteringszones en uitgewerkt in de, met Stichting BIZ 
Centrum Goirle gesloten, uitvoeringsovereenkomst. Jaarlijks dient de 
stichting een subsidieverzoek in, vergezeld van een activiteitenplan, en 
voorzien van een begroting. De desbetreffende aanvraag, 
activiteitenplan en begroting voor 2022 zijn ontvangen. 
 
Besluit:  

1. Het activiteitenplan 2022 en de begroting 2022 van Stichting 
BIZ Centrum goed te keuren; 

2. Op grond van de verordening en uitvoeringsovereenkomst 
d.d. 19 september 2017 subsidie te verlenen aan Stichting 
BIZ Centrum Goirle voor een bedrag van de uiteindelijk 
daadwerkelijk in een kalenderjaar netto ontvangen BIZ-
bijdragen minus de perceptiekosten; 

3. Een voorschot toe te kennen van € 100.000,00 en dit in 4 
termijnen over te maken conform artikel 9 van de 
uitvoeringsovereenkomst; 

4. Het besluit openbaar te maken, nadat aanvragers schriftelijk 
op de hoogte zijn gebracht. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

6 FY Programma Groen vaststellen 
 
Toelichting: 
In maart 2014 heeft de gemeenteraad het Groenstructuurplan 
vastgesteld. Sinds die tijd zijn er zaken veranderd in het groen, met 
name op het gebied van klimaat en biodiversiteit, en zijn er wijken bij 
gekomen. Met name de nieuwe thema’s klimaatverandering en 
biodiversiteitsherstel hebben impact op ons openbaar groen en hoe we 
hiermee omgaan. In de Omgevingsvisie die in concept is vastgesteld 
door de gemeenteraad, zijn algemene ambities voor het groen 
geformuleerd. Om die ambities te vertalen naar concrete doelen, is er 
nu een Programma groen opgesteld. Dit programma komt in de plaats 
van het oude Groenstuctuurplan. 
 
Besluit:  

1. Het Programma groen 2022-2032 vast te stellen; 
2. Het groenstructuurplan van 2014 in te trekken; 
3. De gemeenteraad te informeren over de vaststelling door 

middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief; 
4. De gemeentesecretaris opdracht te geven de 

uitvoeringsagenda groen op te laten stellen (2022-2027). 
 

7 FY Beslissing op bezwaar 
 
Toelichting: 
Op 25 juni 2020 heeft een hoorzitting van de commissie 
bezwaarschriften plaatsgevonden tussen bezwaarmaker en de 
gemeente Goirle. Na afloop heeft de commissie een advies uitgebracht. 
De vervolgstap is het opstellen van een collegevoorstel met als 
resultaat; een beslissing op bezwaar. 
Bezwaarmaker is niet akkoord met verkeerbesluit 2019-021232 over 
het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van 
elektrische voertuigen tegenover Kaar 4 te Riel. Bezwaarmaker voert als 
argument aan dat de parkeerdruk te hoog is. De commissie 
bezwaarschriften adviseert om de gekozen locatie beter te motiveren 
of, indien uit nader onderzoek blijkt dat een betere locatie mogelijk is, 
de locatie te wijzigen. Naar aanleiding van het advies heeft een nader 
parkeeronderzoek plaatsgevonden. 
 
Besluit:  

1. Bezwaarmaker ontvankelijk te verklaren; 
2. Het bezwaar gegrond te verklaren, de geconstateerde 

gebreken te herstellen en het bestreden besluit gedeeltelijk 
te herroepen door nader te motiveren dat de gekozen 
locatie de meest geschikte locatie is. 
 



 
 
 
 
 
      
 

 

8 SO Reactie college op notitie Participatieraad Goirle nav Evaluatie 
doorontwikkeling t Loket 
 
Toelichting: 
De Evaluatie Doorontwikkeling ’t Loket is in juli dit jaar uitgebreid 
uiteengezet aan de Participatieraad in een bijeenkomst. Vervolgens is 
ook de evaluatie zelf aan de Participatieraad gezonden. In overleg met 
de Participatieraad is geen advies gevraagd of aangeboden bij het 
voorleggen van de evaluatie aan uw college. Wel is afgesproken dat zij 
aandachtspunten konden meegeven in de dialoogfase van het 
inkooptraject van het voorliggend veld. Nadat ook de 
Raadsinformatiebrief met de Participatieraad is gedeeld, heeft hij 
ervoor gekozen alsnog een notitie aan het college te sturen met enkele 
aandachtspunten en vragen. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van de notitie van de Participatieraad over 
de Evaluatie Doorontwikkeling ’t Loket; 

2. Bijgaande reactie te sturen aan de Participatieraad Goirle. 
 

 


