
De onderwerpen die het CDA Goirle-Riel graag tijdens de oordeelsvormende vergadering 
besproken zou willen hebben zijn: 
 
- huisvesting van jongeren en ouderen in de gemeente Goirle (t.a.v. CPO-projecten voor ouderen / 
mantelzorg-woningen wordt een positieve grondhouding aangenomen in de woonvisie. Is hier echter 
niet meer voor nodig?); 
 
- eisen die de gemeente Goirle stelt als een projectontwikkelaar die woningen wil bouwen in de 
gemeente. Voor bepaalde zaken aandacht vragen, is wat te voorzichtig (bv. bepaald percentage van 
de woningen moet in een bepaalde prijsklasse vallen (huur of koop), bepaald percentage van het 
plangebied moet beschikbaar worden gesteld voor CPO etc., bepaald percentage van het plangebied 
moet uit woningen bestaan die met relatief weinig aanpassingen voor zowel jong als oud 
bewoonbaar zijn dan wel eenpersoonshuishoudens); 
 
- huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Goirle. 
 
De technische vragen die het CDA Goirle-Riel heeft t.a.v. de woonvisie luiden: 
- Uit landelijk onderzoek (bv. van Capital Value) blijkt dat het tekort aan woningen in Nederland in 
2020 kan oplopen tot 235.000 woningen. Uit de woonvisie blijkt niet dat we in Goirle te maken 
hebben met een tekort aan woningen.  
Vragen t.a.v. dit onderwerp:  
1. Hoeveel koop- en/of huurwoningen komt de gemeente Goirle te kort?  
2. Kan de ontwikkeling van nieuwe woonwijken die op stapel liggen, voldoen aan de vraag die er is?  
 
- Eveneens uit landelijk onderzoek (zoals voornoemd) blijkt dat er een tekort aan huurwoningen is als 
het gaat om de prijsklasse 720-1000 euro huur per maand (huur voor middeninkomens). Er zou 76 
procent meer vraag zijn dan aanbod (landelijk). Uit de woonvisie blijkt dat er in de gemeente Goirle 
maar weinig vraag is naar huurwoningen boven de geliberaliseerde huurgrens (720 euro of meer).  
1. Waarom heeft de gemeente Goirle in haar onderzoek naar de behoefte van huurwoningen boven 
de geliberaliseerde huurgrens niet meer onderscheid gemaakt in prijsklasse?  
2. Waarom bestaat er zo'n groot verschil tussen landelijke en lokale tendens? Het percentage dat de 
woonvisie noemt, lijkt namelijk niet overeen te komen met de realiteit. Het is enorm lastig om in 
Goirle een betaalbare (middensegment) huurwoning te vinden. Of het nu om jongeren of om 
ouderen gaat.  
 
- In de woonvisie wordt kort stilgestaan bij de huisvesting van arbeidsmigranten.  
1. Begrijpt het CDA Goirle-Riel het goed dat enkel werkgevers een projectaanvraag kunnen indienen 
bij de gemeente Goirle als het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten? Dit lijkt namelijk niet 
(altijd) het geval te zijn (tot op heden).  
2. Aan hoeveel projectaanvragen heeft de gemeente Goirle tot op heden meegewerkt?  
3. Op welke locaties zijn in de dorpen Goirle en Riel arbeidsmigranten gevestigd? Om hoeveel 
personen gaat het per locatie? Voor hoe lang is de vestiging van arbeidsmigranten per locatie 
toegestaan?  
4. Bestaat er in de gemeente Goirle behoefte aan het vestigen van arbeidsmigranten?  
5. Hoeveel arbeidsmigranten moet de gemeente Goirle vestigen (voortvloeiend uit het regionale 
afsprakenkader)?  
 


