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Op 20 september 2022 ontvingen wij vragen ex. art. 32 RvO van Pro Actief Goirle inzake de planning 
van diverse onderwerpen op basis van artikel 40 Reglement van Orde. Hieronder treft u de gestelde 
vragen aan, met het daarbij behorende antwoord: 

Beantwoording schriftelijke vragen gesteld door PAG 20 september 2022  
 
Pro Actief Goirle wil graag weten wanneer de volgende onderwerpen aan de raad worden 
aangeboden: 

 
1. Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie: de gemeente moet reeds sinds 2021 beschikken over 

een exemplaar. Helaas hebben we als raad ondanks de hitte en droogte in de afgelopen  jaar 
nog steeds geen concept van dit programma tegemoet kunnen zien. 
Dat klopt. Er komt ook geen lokaal uitvoeringsprogramma. Er wordt door de verschillende 
overheden op een andere manier invulling gegeven aan de afspraak over de uitvoerings- en 
investeringsagenda klimaatadaptatie. Deze afspraak staat in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 
2018. Dat is een plan van de overheid om wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van 
overstromingen te beperken. Het doel van het plan is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en 
water robuust is ingericht. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk werken samen aan 
de ambities in dit plan en hebben zich daarvoor ook verenigd in werkregio's.  

 
2. Het onderzoek naar de ontwikkeling van het centrum tegenover het jan van besouw. Dit is een 

van de weinige plaatsen waar we als gemeente kunnen zorgen voor betaalbare appartementen 
voor zowel ouderen als starters 
In maart 2022 is door de raad geld beschikbaar gesteld om een haalbaarheidsonderzoek voor de 
centrumlocaties uit te voeren. Dit onderzoek is op dit moment in volle gang. De genoemde 
doelgroepen zijn als uitgangspunt meegenomen in het onderzoek. De resultaten van dit 
onderzoek worden in het tweede kwartaal van 2023 voorgelegd aan de raad. 
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3. Het onderzoeksrapport woningbehoefte dat de basis moet vormen voor het huisvestingsbeleid 
voor de komende periode aan de raad wordt aangeboden 
Er is geen sprake van een onderzoeksrapport woningbehoefte, maar van een regionaal 
woningmarktonderzoek. Dit woningmarktonderzoek, dat momenteel wordt uitgevoerd door 
onderzoekers van InFact Research, levert belangrijke gegevens op over de actuele situatie waarin 
de woningmarkt zich bevindt en in de toekomst zal bevinden in de regio Hart van Brabant. Op 7 
december worden de resultaten van het woningmarktonderzoek gepresenteerd aan de 
bestuurders tijdens de HvB-dag. De lokale Goirlese woonzorgvisie wordt in 2023 opgesteld en 
bevat de lokale verfijning van de regionale woonzorgvisie. Dit wordt lokaal verwerkt en aan de 
raad voorgelegd in 2023. 

 
4. De wijze waarop wordt voorzien in een jeugdhonk ter vervanging van Mainframe 

De huidige locatie van jongerencentrum Mainframe wordt meegenomen in het 
haalbaarheidsonderzoek voor de centrumlocaties (zie ook antwoord bij 2). De raad zal op basis 
van de resultaten van het onderzoek uiteindelijk een keuze moeten maken of Mainframe kan 
blijven staan of verplaatst moet worden en waarheen. Daarbij wordt ook gekeken naar het 
jeugdhonk. Dit zal in het onderzoek ook financieel worden onderbouwd. 

 
5. Het middels een RIB voor Q3 aangekondigde mobiliteitsbeleid dat nog steeds niet is 

aangeleverd. 
Het mobiliteitsbeleid is inmiddels aan de regiegroep ter agendering aangeboden. 
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