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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de oordeelsvormende bijeenkomst op dinsdag 22 juni 2021 om 
20.30 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 Mark van Oosterwijk. De stukken zijn vanaf 
vrijdag 4 juni 2021 beschikbaar via https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Oordeelsvormend/2021/22-juni/19:30 
 
Op de agenda staat een aantal onderwerpen (Proeftuin en samenwerking leerplicht) die ook onderwerp van 
gesprek zijn bij de perspectiefnota. Besluitvorming bij de perspectiefnota kan consequenties hebben voor de 
behandeling van deze voorstellen in de besluitvormende raad.  
 

Oordeelsvormende vergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 
1.  19:30 19:40 Opening - Presentielijst 

 
2.  19:40 19:42 Vaststelling van de agenda 

 
3.  19:42 20:30 Raadsvoorstel Budget realisatie Proeftuin Fokmast - Regte Heide 

Het college vraagt de raad om krediet beschikbaar te stellen voor een aantal 
maatregelen met betrekking tot de proeftuin Fokmast – Regte Heide. 
Tevens vraagt het college om een oordeel over de spelregels die u op 12 
december 2017 heeft vastgesteld voor de proeftuin. En wordt een uitspraak 
gevraagd over het perceel van de familie Vermeer. 

4.  20:30 21:15 Addendum Woonvisie 
In de gemeenteraadsvergadering van 2 juni 2020 is afgesproken een addendum 
op de Woonvisie 2019 te maken. De aanleiding hiervoor was dat in de praktijk 
is gebleken dat de verschillende kenmerken van woningen en 
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woningbouwlocaties uit het gewenste woningbouwprogramma, niet altijd 
verenigbaar zijn. Hierbij is expliciet aandacht gevraagd voor de vraag of het 
sturen op de woningprijs óf het sturen op het woningtype het zwaarst zou 
moeten wegen bij nieuwe woningbouwontwikkelingen.  
In het addendum wordt onder meer een voorstel gedaan om jaarlijks 
prijsgrenzen vast te stellen zodat zij in overeenstemming zijn met de 
ontwikkelingen in de woningmarkt. 

   PAUZE 

5.  21:30 22:00 Raadsvoorstel jaarrekening 2020 gemeente Goirle 
De jaarstukken sluiten met een tekort van € 998.190. De raad wordt 
voorgesteld een additionele storting te doen in de reserve overgehevelde 
budgetten en beschikbaar te stellen voor re-integratieactiviteiten 2021; 
uitvoering van de TOZO regeling en het inhalen van achterstallige 
werkzaamheden op het gebied van de administratie van het domein sociaal in 
2021; inkomsten ontvangen via de decembercirculaire 2020 t.b.v. 2021. 
Het accountantsverslag is besproken in audit-comité van 2 juni. 
U wordt dringend verzocht uw vragen over de jaarstukken tijdig schriftelijk in te 
dienen. Vragen over de jaarstukken kunnen uiterlijk tot maandagochtend 14 
juni 9:00 uur worden gesteld. Het antwoord volgt dan op 18 juni. 

6.  22:00 22:15 Bestuursrapportage I 2021 
Voorstel nog niet ontvangen. Stukken en presentatie komen op 15 juni.  

7.  22:15 22:30 Regio Hart van Brabant regionale samenwerking leerplicht 
Dit voorstel heeft betrekking op het deelnemen aan de regionale samenwerking 
leerplicht Hart van Brabant tussen de gemeenten in de RMC regio 35. De raad 
wordt voorgesteld in te stemmen met de samenwerking en hiervoor structureel 
budget ter beschikking te stellen. 

8.   22:30 Afsluiting 

 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter, 
 
 
 
Mark van Oosterwijk 


