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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de oordeelsvormende bijeenkomst op dinsdag 12 januari 2021 om 
20.00 uur via video-vergaderen. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop de onderwerpen die deze 
avond zullen worden besproken. In een oordeelsvormende vergadering kunt u uw standpunt kenbaar maken 
over een onderwerp, dit als opmaat naar de besluitvormende vergadering. Feitelijke vragen over 
geagendeerde onderwerpen kunt u vooraf stellen. Dat kan via het mailadres griffie@goirle.nl. 
 
De vergadering is live via de website https://raad.goirle.nl te volgen. Wanneer u via een videoverbinding 
gebruik wil maken van het spreekrecht wordt verzocht om uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering dit 
aan de griffie te laten weten, door te mailen naar griffie@goirle.nl. Vermeldt u in de mail het onderwerp 
waarover u wilt spreken, uw naam en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent. Meer informatie over 
spreekrecht staat op onze website. 
 
Deze oordeelsvormende vergadering zal worden voorgezeten door Sjaak Sperber. De stukken zijn vanaf vrijdag 
18 december beschikbaar via https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Oordeelsvormend/2021/12-januari/19:30 
 

Oordeelsvormende vergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 
1.  20:00 20:10 Opening - Presentielijst 

 
2.  20:10 20:12 Vaststelling van de agenda 

In verband met de aanwezigheid van de heer Verbon voor behandeling van het 
rapport Rekenkamercommissie is de volgorde van de agendapunten 4 en 5 
omgedraaid. 
 

3.  20:12 21:30 Raadsvoorstel Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Leijoever (Riel) 
Het bestemmingsplan "Leijoever" maakt de bouw van maximaal 14 woningen op 
de locatie van het voormalige Skolgebouw in Riel mogelijk. Het college geeft aan 
dat de woningen binnen het gemeentelijk ruimtelijk beleid passen om daar waar 
dat stedenbouwkundig aanvaardbaar is medewerking te verlenen aan 
woningbouwinitiatieven. De door het plan extra te realiseren woningen passen 
eveneens binnen het woonbeleid. 
Er zijn over dit voorstel 4 zienswijzen ontvangen van in totaal 57 personen en een 
rechtspersoon. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot het aanpassen van het 
voorstel.  
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Op 8 januari zijn er 2 verzoeken voor spreekrecht bekend (een omwonende en 
de ontwikkelaar). 

 21:30 21:40 Pauze 

4.  22:00 22:30 Raadsvoorstel vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening Goirle 2021 
Dit voorstel gaat over het vaststellen van een nieuwe, actuele en 
gemoderniseerde versie van de APV. De aanleiding voor dit voorstel zijn diverse 
actuele lokale en landelijke ontwikkelingen. Daarnaast bevat de APV 2021 een 
behoorlijk aantal redactionele wijzigingen waardoor het beter leesbaar is 
geworden. 

5.  21:40 22:00 Raadsvoorstel onderzoeksrapport Rekenkamercommissie ‘Wel of niet thuis 
geven´ 
Op verzoek van de gemeenteraad van Goirle heeft de rekenkamercommissie 
onderzoek gedaan naar de inschrijf- en zoekduren van sociale huurwoningen in 
de gemeenten Goirle, Dongen en Loon op Zand. De raad wordt gevraagd de 
bevindingen en conclusies van het onderzoek te onderschrijven en de acht 
aanbevelingen over te nemen.  
 

6.  22:00  Afsluiting 

 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter, 
 
 
 
Sjaak Sperber 


