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Inclusieagenda De gemeenteraad heeft in maart 2018 de inclusieagenda vastgesteld. 

In een informeel gezamenlijk overleg tussen raad, college, 

Participatieraad en andere belangenorganisaties de prioritering van 

de verbeterpunten te bepalen.

De lijst met verbeterpunten moet 

leiden tot een uitvoeringsprogramma. 

De participatieraad adviseert over de 

verbeterpunten.

1e kwartaal 2019 5-feb 26-3-2019

S. Tromp I. van Breda 30 min. 

Verordening Kwaliteitscriteria VTH De raad heeft in juli 2016 besloten niet in te te stemmen met de 

voorgelegde besluitvorming over kwalitateitsciriteria. Naar aanleiding 

van de bijeenkomsten over handhaving heeft de raad besloten dat de 

criteria gelijktijdig met het handhavingsbeleid moeten worden 

behandeld. 

1e kwartaal 2019

B.v.'t Westeinde

Evaluatie Gôolse Democratie Op zaterdag 26 januari vindt de evaluatiebijeenkomst plaats. Regiegroep bespreekt verdere proces: 

wijze waarop raad beslissingen 

neemt. 

1e kwartaal 2019

C. Zwartendijk B.v.'t Westeinde

Evenementenbeleid Een voorstel voor nieuw evenementenbeleid wordt in het eerste 

kwartaal 2019 voorgelegd. 

1e kwartaal 2019

B. v. 't Westeinde 

Bibobbeleid Wordt eerste kwartaal 2019 voorgelegd. 1e kwartaal 2019 B.v.'t Westeinde

Beleidsnota windmolens en zonneweides De notitie Zonnewijzer en windrichting is geamendeerd vastgesteld 

in de vergadering van 15 januari 2019. 

De amendementen worden verwerkt 

in de notitie. 

1e kwartaal 2019
M. v.d. Ven B.v.'t Westeinde

Kaderbrieven van de Omgevingsdienst en andere 

Gemeenschappeijke regelingen

Gelet op termijnen uit de Wet gemeenschappelijke regeling en de 

benodigde voorbereiding kan een zienswijze alleen worden 

ingediend indien dit direct in een besluitvormende vergadering wordt 

geagendeerd. 

GGD, RAV, Veiligheidsregio, HvB, 

Diamantgroep, Omgevingsdienst 

1e kwartaal 2019

H. van Lieshout 

APV Het college heeft een nieuwe APV in voorbereiding. 1e kwartaal 2019 B.v.'t Westeinde

Uitvoeringsprogramma college Het college werkt aan een uitvoeringsprogramma, waarbij de 

begrippen duurzaam en dienstbaar worden verankerd in het 

gemeentelijk beleid.

1e kwartaal 2019 15-jan

B.v.'t Westeinde

Woonbeleid De startnotitie Woonvisie is vastgesteld op 15 januari 2019. Met de 

raad is afgesproken dat het college eerst de in 

oordeelvormendevergadering een notitie wordt voorgelegd waarin 

de basiskeuzes op thema worden voorlegd, zodat de raad hierover 

haar oordeel kan uitspreken. Pas daarna wordt de volledig Woonvisie 

voor oordeel-en besluitvorming aangeboden. 

De gemeenteraad wil de 

bijeenkomsten 'het gevoel van Goirle' 

en 'het gevoel van Riel' en het 

onderzoek van SB-Riel te betrekken 

bij het woonbeleid. Inmiddels zijn 

gesprekken gepland met starters in 

Goirle en Riel.

2e kwartaal 2019 : 

oordeelsvormend 

over kaders, 

april/mei concept 

woonvisie, 

besluitvorming 

mei/juni

26-mrt

Hans van den Moosdijk. B. v. 't Westeinde 

bestemmingsplan Leijoever In de oordeelvormende vergadering van 18 december 2018 is het 

plan besproken. Informatie over het vervolg volgt. 

3e kwartaal 2019
J. Kluytmans H. van Lieshout 

Woningbouwontwikkeling Zuidrand Op dit moment wordt een stedenbouwkundig plan uitgewerkt op 

basis van de vastgestelde Visie Zuidrand. Tijdens de vergadering van 

15 januari 2019 is een toelichting op de stand van zaken gegeven. 

Stedenbouwkundige plannen Havep 

en Van Besouw kunnen 

beeldvormend in het 1e kwartaal 

worden besproken

1e kwartaal 2019

J. Kluytmans H. van Lieshout 

Evaluatie Blauwe Zone Op basis van een onderzoek van 2017 is een evaluatie gemaakt van 

de blauwe zone en wordt voorsteld de zonde uit te breiden

Aanpassen Blauwe zone is een 

collegebevoegdheid L. van Tilborg H. van Lieshout 

(Motie) Handhavingsbeleid Door het college is op 13 maart 2018 een motie overgenomen om te 

komen tot een betere handhaving en houding m.b.t. handhaving. 

Hiertoe hebben intussen 2 bijeenkomsten plaatsgevonden om 

geluiden van inwoners te horen. 

apr-2019

B. v. 't Westeinde 

Inplementatie omgevingswet De Omgevingswet is onlosmakelijk verbonden is aan thema' s waar 

de raad op meerdere fronten aan werkt. Zowel de eigen werkwijze 

(BOB-model), organisatieontwikkeling, discussies rond ruimtelijke 

dossiers en de omgevingsdialoog. Daarnaast zal de gemeente keuze 

moeten maken over een vast te stellen Omgevingsvisie. De komende 

maanden worden afspraken gemaakt over de manier waarop de raad 

bij de invoering van de Omgevingswet betrokken is. 

L. van Tilborg B.v.'t Westeinde

Herziening nota grondbeleid eind 2e kwartaal

Jaarrekening en begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen Volgens de Wgr krijgt de raad de jaarrekeningen van de 

Gemeenschappelijke Regelingen toegestuurd en kan de raad 

zienswijzen indienen op de begrotingen 

De stukken worden rond 15 april 

toegestuurd en worden rond 15 juni 

aan de raad voorgelegd, met 

uitzondering van Hart van Brabant. 

Deze stukken worden toegestuurd op 

15 mei en moeten uiterlijk 2 juli door 

de raad worden besloten. 

Herziening nota onderwijsbeleid 4e kwartaal 2019

Budget Yoghurtpact 2e kwartaal 2019 

Begroting 5-nov

Burap

Voorjaarsnota mei-2019

Herziening verordening Volkshuisvesting

Vervangende nieuwbouw Mill Hill 1e begin 2e kw 2019 

Proeftuin omgevingswet Fokmast / Regte Heide Op 4 december is  een toelichting gegeven op het proces in een 

beeldvormende bijeenkomst. Het bestemmingsplan en MER wordt 

verwacht 2019-2020

In de regiegroep van 17 december 

2018 is afgesproken dat de 

wethouder een uitnodiging en datum 

aan alle raadsleden stuurt voor een 

bezoek op locatie. 
J. Horevoorts H. van Lieshout 

Sportparken De gemeenteraad heeft op 19 juni 2018 budget beschikbaar gesteld 

om de knelpunten en wensen sportparken in beeld te brengen. De 

planning van het vervolg is nog niet inzichtelijk. 

Woningbouwontwikkeling Bakertand Het college heeft in een RIB inzicht gegeven in de wijze waarop 

Bakertand b.v. de omgevingsdialoog voert. Tijdens de bijeenkomst 

over projecten op 15 januari 2019 is meer informatie verstrekt. 

26 februari 2019 beeldvorming 

duurzaamheid en ecologie. In het 

tweede kwartaal zal het 

koersdocument worden voorgelegd. 

2e kwartaal 2019 26-feb

F. Beurskens B.v.'t Westeinde

Werkgroep opvang Statushouders Een beeldvormend overleg, liefst een (werk)bezoek op locatie om 

meer inzicht te krijgen in wat de werkgroep statushouders doet, 

waar zij tegen aan lopen in de praktijk. 

Naast de werkgroep bijvoorbeeld 

vrijwilligers, Contour de Twern en 

Sterk Huis

26-mrt

S. van Riel, F. van Bree I. v. Breda

Bestemmingsplan Mariaboodschap 3e kwartaal 2019

Doorontwikkeling Lokale Toegang 12-mrt I. van Breda 

Integriteitsbeleid De huidige integriteitsregels zijn gedateerd. Met de nieuwe raad 

moet e.e.a. ook worden doorgesproken en worden voorbereid.

2e kwartaal 2019

B.v.'t Westeinde

Initiatiefvoorstel opslagloods bouw-en opslagloods  Initiatiefvoorstel LRG 12-mrt B.v.'t Westeinde

Verordeningen rechtspositie raads-en burgerleden Wetgeving is gewijzigd. Door de samenwerkende P&O afdelingen 

GHO wordt een voorstel voorbereid R. Lathouwers B.v.'t Westeinde 

Uitgangspunten hoek Kalverstraat - Tilburgseweg Geagendeerd op verzoek CDA 12-mrt

Periodieke bespreking Ruimtelijke projecten Periodieke beeldvormende bespreking jan - mei - okt

Nader te bepalen: onderwerpen genoemd in regiegroep 

15/1/2019:- Het beeldvormend bespreken van onderdelen 

van het verkeers-en-vervoerbeleid bijvoorbeeld fietsen en de 

ontwikkelingen hierin. Dit kan later helpen bij een eventueel 

nieuw verkeers-en vervoersplan. 

- Biodiversiteit; 

- De positie van Hobbyboeren; 

- Statiegeld op kleine flesjes en blikjes. 

Voor verdere invulling is meer helderheid nodig over de exacte vraag

advies Behandeling


