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Aan de leden van de gemeenteraad,   
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Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de besluitvormende vergadering op dinsdag 16 maart 2021, om 
19.30 uur via video-vergaderen. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop de onderwerpen die deze 
avond besluitvormend aan de orde zullen komen. 
 
In de agenda zijn begin- en eindtijden genoemd. De tijden zijn streeftijden, het kan zijn dat agendapunten 
eerder of later beginnen. De voorzitter zal op deze tijden sturen. 
 
In verband met de maatregelen rondom Corona is de vergadering helaas niet voor publiek toegankelijk. De 
vergadering is live via de website https://raad.goirle.nl te volgen.  
 
De stukken voor deze vergadering zijn vanaf vrijdag 5 maart 2021 beschikbaar via de website. Stukken liggen 
ook ter inzage op het gemeentehuis. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus is fysieke inzage 
bemoeilijkt. Mocht u inzage wensen in de fysieke stukken dan kunt u ook contact opnemen met de griffie. 
 

Besluitvormende raadsvergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

1. 19:30 19:40 Opening  

2. 19:40 19:45 Vaststelling van de agenda 
Door de fractie van Pro Actief Goirle, VVD, SP, D66, PvdA en Arbeiderspartij is 
een motie aangekondigd over een niet op de agenda opgenomen onderwerp: 
huisvesting jongerenwerk Goirle. 

3. 19:45 19:47 Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering 2 februari 2020 

4. 19:47 19:50 Lijst ingekomen stukken  
Op deze lijst zijn alle voor de raad binnengekomen stukken gerubriceerd 
vermeld, voorzien van een behandeladvies van de regiegroep. De raad kan 
voorstellen om de procedure van afdoening te wijzigen van de opgenomen 
stukken.  

5. 19:50 20:30 Raadsvoorstel Cultuurnota 
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De raad heeft gevraagd om een apart cultuurbeleid, dus afzonderlijk van - maar 
in samenhang met – het beleidsplan sociaal domein Back to Basics 2.0 of haar 
opvolger waaraan wordt gewerkt. In co-creatie met het culturele veld is een  
cultuurnota opgesteld met daarin een visie op kunst en cultuur die van ons allen 
is. Inmiddels is deze nota gereed: een nota waarin we een stip op de horizon 
schetsen en de ambities beschrijven die nodig zijn om die stip te bereiken.  

6. 20:30 21:15 Startnotitie mobiliteitsplan Goirle  
De gemeente Goirle is in ontwikkeling.Voor het Mobiliteitsplan is het van belang 
te anticiperen op huidige en toekomstige ontwikkelingen in Goirle. Denk daarbij 
aan deontwikkelingen in het centrum van Goirle, bedrijventerrein in 
Riel,nieuwbouw projectenZuidrand Goirle, Bakertand en Boschkens. Het 
bestaande GVVP uit 2013 is bijna 10 jaar ouden biedt onvoldoende houvast voor 
deze (toekomstige) ontwikkelingen. En daarom wordter een nieuw 
Mobiliteitsplanopgesteld. 

   PAUZE 

7. 21:25 21:30 Raadsvoorstel Nota reserves en voorzieningen 2020 
In artikel 9 van de Financiële Verordening gemeente Goirle, vastgesteld in de 
raadsvergadering van 10 oktober 2019 is opgenomen dat het college eens in de 
vier jaar een Nota reserves en voorzieningen aan de raad aanbiedt.  De raad 
stelt de nota vast. De geldende nota dateert van begin 2018 en vanwege een 
aantal wijzigen wordt de nota aangepast. 

8. 21:30 21:40 Raadsvoorstel Overheveling budgetten  
In dit voorstel treft u een overzicht aan met budgetten waarvan wordt 
voorgesteld om deze over te hevelen naar 2021. Tot en met 2018 was het 
gebruikelijk om deze budgetoverhevelingen op te nemen bij de behandeling van 
het financieel tussenbericht. Vanaf 2019 is het financieel tussenbericht 
vervallen. In plaats daarvan is de 2e bestuursrapportage gekomen 

9. 21:40 21:45 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Koestraat ongenummerd (Riel) 
Het bestemmingsplan "Turnhoutsebaan 8” wijzigt de bestemming “Agrarisch-
bedrijf” naar “Bedrijven” ten behoeve van de opslag materiaal en materieel van 
een klusbedrijf gericht op grondwerk en weg- en waterbouw. Hierdoor kan een 
nieuwe levensvatbare invulling worden gegeven aan een locatie waar al enige 
tijd geen agrarische activiteiten meer plaatsvinden. 
Er is een positief verslag van een omgevingsdialoog, en er is geen gebruik 
gemaakt van inspraak, of de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.  
Wanneer iemand gebruik wenst te maken van het spreekrecht over dit 
onderwerp moet dit uiterlijk 15 maart kenbaar worden gemaakt bij de griffie 
door een mail naar griffie@goirle.nl. In dat geval wordt dit voorstel eerst 
oordeelsvormend behandeld. 

10. 21:45 22:15 Motie Huisvesting Jongerenwerk 

14. 22:15 22:20 Inlichtingen vanuit het college  
Het college kan mondeling informatie aan de gemeenteraad verstrekken. 

15. 22:20 22:25 Vragen aan het college  
De gemeenteraadsleden kunnen vragen stellen aan het college. 
Raadsleden kunnen vragen voor het vragenuur aanmelden voor 1 februari, 
16:00 uur bij de griffier. 
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16.  22:25 Sluiting 

 
 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter van de raad, 
 
 
Mark van Stappershoef 


