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Uitvoering motie groene tuinen Bakertand
Toelichting:
Op 8 maart 2022 heeft de raad een motie aangenomen over groene
tuinen in de Bakertand. In de motie heeft de raad uw college
opgedragen om:
• In overleg met Leystromen te zorgen voor een redelijke
verhouding tussen steen en groen en dit te borgen in
huurcontracten;
• Om bij koopwoningen tot dezelfde afspraken te komen;
• In het bestemmingsplan op te nemen dat erfafscheidingen
met het openbaar gebied uit beplanting bestaan.
Wij stellen voor om de raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief en
notitie te informeren
Besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie ‘groene tuinen Bakertand’;
2. In te stemmen met het voorstel om de groene tuinen en
erfafscheidingen uit te werken in het bestemmingsplan en
in overleg met Leystromen en Bakertand BV de afspraken
te borgen in huur- en koopcontracten, zoals beschreven in
de notitie ‘groene tuinen Bakertand’;
3. De raad hierover te informeren met bijgevoegde
raadsinformatiebrief en notitie.
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Incidentele subsidieaanvraag Bruisfonds Reuzengilde Goirle en Riel
Toelichting:
De afgelopen maanden is er weer een aantal incidentele
subsidieaanvragen binnengekomen bij de gemeente Goirle. Eén van
de aanvragen betreft de Bruisfonds-aanvraag van het Reuzengilde
Goirle & Riel. De subsidie ter hoogte van € 3.000,00 wordt
aangevraagd voor de reuzenoptocht in september 2023. Dit is een
reuzenoptocht in het centrum van Goirle waar zo’n 35-40 reuzen aan
mee zullen doen. Het advies is om deze aanvraag af te wijzen.
Besluit:
De incidentele Bruisfondsaanvraag van het Reuzengilde Goirle &
Riel af te wijzen.
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Benoeming en ontslag leden participatieraad
Toelichting:
Mevrouw Caljé is sinds februari 2022 lid van de participatieraad. Zij
heeft het college verzocht aan haar ontslag te verlenen per 1 oktober
2022.
Als gevolg van meerdere vertrekkende leden heeft de
participatieraad begin dit jaar twee vacatures opengezet. De
participatieraad heeft nu twee nieuwe leden voorgedragen.
Wij stellen u voor mevrouw Caljé ontslag te verlenen en beide
nieuwe beoogde leden als lid van de participatieraad te benoemen
per 1 september 2022.
Besluit:
1. De volgende personen te benoemen als lid van de
participatieraad met ingang van 1 september 2022:
Mevrouw Pieters
Mevrouw Brouwers
2. Het volgende lid van de participatieraad ontslag te
verlenen met ingang van 1 oktober 2022: - - Mevrouw
Caljé

