
N
U

M
M

ER

Onderwerp Toelichting Portefeuille-

houder

Prioriteit Advies (urgentie; consequenties)

o
p

m
er

ki
n

ge
n

 b
ij 

p
la

n
n

in
g

b
ee

ld
vo

rm
in

g 

o
o

rd
ee

ls
vo

rm
in

g 

b
es

lu
it

vo
rm

in
g 

1

Randvoorwaarden hoek 

Tilburgseweg/Kalverstraat

Geagendeerd op verzoek CDA

12/03/2019 Oordeelsvormend besproken

12/03/2019 In regiegroep afgesproken  dat het college een 

voorstel voorbereidt waarin meerdere scenario's voor 

aanpassing van de kaders worden beschreven en de 

haalbaarheid daarvan is getoetst. 

10/9/2019: Raadsinformatie ontvangen met scenario's.

11/11/2019: verzoek van regiegroep aan college nav RIB een 

raadsvoorstel voor te bereiden, waarin meerdere scenario's 

zijn opgenomen en waarbij voorkeursscenario college is 

aangegeven.

13/02/2020: update data.

01/09/2020 onderwerp geagendeerd voor oordeelsvorming. 

wegens tijdgebrek niet behandeld..

07/09/2020: regiegroep agendering extra vergaderingen 

oordeelsv 13/10 en besluitv 3/11

13/10/2020: oordeelsvormende behandeling raadsvoorstel

L. Franssen Normaal Voorstel komt op 14 april in college. Uitstel heeft geen 

consequenties. Kan doorschuiven naar een volgende 

cyclus. Info portefeuillehouder regiegroep 28/4: schuift 

door naar september

3e kwartaal 2020

13-okt-2020 3-nov-2020

3

Herziening nota grondbeleid De nota Grondbeleid is toe aan een periodieke herziening. 

Daarbij wordt ook het actiepunt "heroverweging actieve 

grondpolitiek" meegenomen. 

In de regiegroep van 25 maart is gevraagd om 3 en 18 juni 

reserveren voor oordeelsvorming en 1 of 2 cycli daar aan 

voorafgaand tijd reserveren voor beeldvorming hierover. 

Afspraak: na vaststellen van de woonvisie

10/9/2019: volgt begin 2020

april 2019: volgt < 31/12/2020

nov 2020: 1e kwartaal 2021

22/02/2021: volgt 2e kwartaal 2021

Laag Niet urgent, hier vloeien geen consequenties uit voort. 2e kwartaal 2021

4

Begroting 2021 Wettelijk is de raad verplicht ieder jaar voor 15 november de 

begroting vast te stellen. Verzending van de stukken naar de 

raad vindt plaats in september. In de twee tussenliggende 

maanden moet de raad de begroting vaststellen. De manier 

waarop dit gebeurt is onderwerp van bespreking in de 

regiegroep.

J. Swaans Hoog Urgent, afhankelijk van besluit minister om begroting evt later in te 

dienen als gevolg van coronacrisis. politiek thema (raad en 

college)

vooralsnog planning aanhouden in 

afwachting van nader bericht

6 oktober 2020 13-okt-2020 10-nov-2020

7

Burap 2 2020 In de bestuursrapportage wordt door middel van een 

presentatie  een schets van het algemene beeld en de 

belangrijkste afwijkingen van de resultaten per programma 

gegeven, met voortgang grote projecten en risico's. Ook wordt 

aandacht besteed aan de hoofdlijnen van financiële 

ontwikkelingen (mee- en tegenvallers).

J. Swaans Midden Regulier proces binnen de P&C cyclus vooralsnog planning aanhouden, kan 

wellicht ook alleen besluitvormend

6 oktober 2020 13-okt-20 10-nov-2020

10

APV Het college heeft een nieuwe APV in voorbereiding. 

17/10/2019: De nieuwe APV wordt in het derde kwartaal 2020 

ter vaststelling voorgelegd.

20/11/2019: 3e kwartaal 2020

13/2/2020: De nieuwe APV wordt in het derde kwartaal 2020 

ter vaststelling voorgelegd. 

17/6/2020: Voorbereiding kost meer tijd => 4e kwartaal 2020

09/2020: griffie: past niet meer in planning raad, wordt Q1 

2021

nov 2020: koppeling met kapbeleid is losgelaten. Kapbeleid 

wordt later geactualiseerd.

M. van Stappershoef Midden Geen speciefieke urgentie, wel behoefte aan actualisatie 1e kwartaal 2021

12-jan-2021 2-feb-2021
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Bestemmingsplan Leijoever In de oordeelvormende vergadering van 18 december 2018 is 

het plan besproken. Informatie over het vervolg volgt. 

10/9/2019: verplaatst van q3 naar q1 2020

4/12/2019: verplaatst naar q2 2020

13/2/2020: Q2, maar data NNB

02/11/2020: wijziging naar Q1 2021

L. Franssen Laag Zakelijk urgentie, maar geen directe consequenties 

(projectontwikkelaar heeft vereiste documenten nog niet 

aangeleverd)

12-jan-2021 2-feb-2021

12

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.

2/4 is oordeelsvormend gesproken over de prioritering. Die 

wordt door het college verwerkt in een raadsvoorstel

14/11/2020: Aangenomen motie bij begrotingsbehandeling dat 

inclusieagenda wordt doorgezet in 2020. 

17/01/2020: Raadsvrstl volgt eind 1e / begin 2e kwartaal 2020

13/2/2020: geactualiseerd

vrjr 2020: 'de Participatieraad brengt half augustus haar advies 

uit. Daardoor zal de raadscyclus van september niet gehaald 

worden.'  

15/12/2020: In geamendeerd raadsvoorstel heeft de raad 

prioriteiten gesteld.

22/02/2021: kan afgevoerd worden. Raad heeft prioriteiten 

gesteld. College pakt verdere uitvoering op.

M. Immink Hoog Urgent (Politiek thema raad en college). Afronding voorstel is 

afhankelijk van bereidheid participatieraad om overleg te voeren in 

tijd van de coronacrisis

24-nov-2020 15-dec-2020

13

Bestemmingsplan Mariaboodschap Of de herontwikkeling Maria Boodschap mogelijk gemaakt gaat 

worden door een bestemmingsplanwijziging, 

projectafwijkingsbesluit of een andere RO-procedure is 

afhankelijk van wat voor aanvraag wordt ingediend. 

Afhankelijk hiervan is of de raad of het college bevoegd. 

10/9/2019: verplaatst van q3 naar q1 2020

13/02/2020: update data 

27/11/2020: update 1e/2e kwartaal 2021

22/02/2021: volgt 2e kwartaal 2021

L. Franssen Laag Wel belangrijk, maar niet urgent. Aanvraag is nog niet ingediend. 

Bevoegdheid raad of college afhankelijk van aanvraag

2e kwartaal 2021

22-jun-2021 13-jul-2021

14

vaststellen omgevingsvisie De bouwstenennotitie omgevingsvisie ligt klaar ter bespreking 

en besluitvorming.  

Op 01-04-20 is afgekondigd dat invoering omgevingswet wordt 

uitgesteld. Het is nog onbekend tot wanneer

17/11/2020: Er vind een beeldvormende bijeenkomst voor de 

raad plaats.

22/02/2021: oordeelsvorming in vergadering 28/4. 

Besluitvorming in vergadering 25/05 of 01/06.

M. Immink Midden Belangrijk, maar niet meer urgent (politiek thema raad en college) 2e kwartaal 2021

28-apr-2021 25-5-2021*
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Implementatie 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. 

10/9/2019: Er komt een handreiking dialoog en handreiking 

experimenten en die zullen ter kennisname naar de raad gaan.

23/9/2019: in 2020 3 besluitvormingsmomenten: januari 

(bouwstenen), juli (concept) en december (omgevingsvisie).

4/12/2019: bouwstenennotitie omgevingsvisie gereed maart 

2020. 

13/2/2020: concept-omgevingsvisie voor zomer naar raad. 

omgevingsvisie eind 2020 naar raad.

1/4/2020: invoering omgevingswet tot nader order uitgesteld. 

De bouwstenennotitie omgevingsvisie ligt klaar ter bespreking 

en besluitvorming.  

1/2/2020: Uitstel invoering omgevingswet afgekondigd 

22/02/2021: rekening wordt gehouden met uitstel van 

invoering van de omgevingswet. In april volgt een 

raadsinformatiebrief.

L. Franssen Midden Belangrijk, maar niet meer urgent (politiek thema raad en college)

16

Integriteitsbeleid De huidige integriteitsregels zijn gedateerd. Met de raad moet 

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

bespreken in overleg fractievoorzitters dd 1 oktober 2019 

31/10/2019: fractievoorzittersoverleg is niet doorgegaan. 

Wordt doorgeschoven naar volgend overleg op 9/12/2019

9/12/2019: besproken in frct.vrz.ovl wordt opgepakt

22/02/2021: Op 13/4 staat een interne bijeenkomst integriteit 

gepland (werkbezoek)

Griffie onbekend zelfstandige bevoegdheid van de raad ?

13 april 2021

18

Reglement van orde gemeenteraad Naast actualisering dient ook het gewijzigde vergadermodel in 

het reglement te worden verwerkt.

31/10/2019: Voorstel is aan gewerkt, maar nog niet gereed.

5/2/2020: Cyclus januari is niet gehaald

17/1/2020: termijn aangepast

22/02/2021: regiegroep heeft gevraagd dit binnenkort ter 

besluitvorming te agenderen.

Griffie onbekend Zelfstandige bevoegdheid van de raad 2e kwartaal 2021

22-jun-2021 13-jul-2021

19

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. 

10/9/2019: plan van aanpak volgt in q1 2020

13/2/2020: geactualiseerd

27/11/20: wegens verschuiven werkzaamheden als gevolg van 

coronacrisis is voorbereiding van het overleg met de 

sportverenigingen vertraagd.  Nieuwe planning volgt in 1e 

kwartaal 2021

22/02/2021: Raadsinformatiebrief volgt in april. Planning raad 

is 3e/4e kwartaal 2021

Midden Wel belangrijk, maar niet urgent. Op dit moment kan in verband met 

het coronavirus niet worden afgestemd met betrekking tot de 

sportverenigingen in verband met de bijkomende financiele effecten. 

Voorstel om dit na de zomer te behandelen.Politiek thema( raad)

3e/4e kwartaal 2021
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Woningbouwontwikkeling Zuidrand Op dit moment wordt een stedenbouwkundig plan uitgewerkt 

op basis van de vastgestelde Visie Zuidrand.Bestemmingsplan 

moet nog worden opgesteld. 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

10/9/2019: stedenbouwkundige plannen zijn afgedaan middels 

raadsinformatie.

31/10/2019: Op 3 oktober heeft een rondleiding voor raads- en 

burgerleden plaatsgevonden.

1/9/02020: oordeelsvormend  gesproken over 

bestemmingsplan.

22/09/2020: bestemmingsplan vastgesteld conform voorstel.

L. Franssen Midden Zakelijke urgentie

22-sep-2020

24

Proeftuin Goirle Project loopt vertraging op. Afstemming is op dit moment niet 

mogelijk. Mede afhankelijk van provincie en stakeholders om 

gesprekken te vervolgen. 

27/11/20: voorontwerp-bestemmingsplan openbaar 

februari/maart  2021, vervolgplanning nog onbekend.

22/02/2021: Binnenkort komt nadere informatie en 

raadsvoorstel naar de raad.

M. Immink Midden Belangrijk traject. Politiek thema (raad en college)

25

Regionale Nota Publieke Gezondheid 2020-

2023

Er wordt door de gemeenten in de regio Midden-Brabant 

gezamenlijk gewerkt aan een Regionale Nota Publieke 

Gezondheid 2020-2023 ‘Met Gezond verstand!’ Deze moet ook 

door onze raad worden vastgesteld.

31/10/2019: geen stukken of gewijzigde planning ontvangen

5/2/2020: geen stukken ontvangen

P.Poos Midden Geen urgentie, afspraken worden uitgevoerd

26 Opdrachtbevestiging accountant Opdrachtverlening door de raad aan de accountant voor Griffie Zelfstandige bevoegdheid van de raad uiterlijk oktober 2020 3-nov-2020

27

Verordeningen tarieven en belastingen Deze worden (doorgaans) tegelijk met de begroting voor het 

volgende jaar vastgesteld.

J. Swaans Midden Regulier proces binnen de P&C cyclus 4e kwartaal 2020

1-dec-2020 15-dec-2020

28

Actualisatie kapbeleid Het huidige kapbeleid sluit niet meer aan bij de wens tot  

11/12/2019: Nagegaan wordt nog of en hoe de raad betrokken 

wordt bij deze actualisatie

18/6/2020: Kapbeleid heeft relatie met APV (nr. 10), daarom 

wordt dit onderwerp verplaatst naar Q4

5/2/2020: Geen nadere info ontvangen

27/11/20: relatie APV is losgelaten. Volgt.

22/02/2021: volgt in 3e kwartaal 2021. Heeft relatie met 

(startnotitie) programma groen.

L. Franssen Midden Geen urgentie, wel belangrijk. 3e kwartaal 2021

29

Marktverordening Het college bereidt in 2020 een nieuwe Marktverordening 

voor. 5 jaar).In april 2020 komt VNG met landelijke richtlijn 

voor de duur van een schaarse vergunning (2/3/

In april 2020 komt de VNG met een landelijke richtlijn. De duur 

van de vergunning wordt 5 jaar.

27/11/20: Volgt 1e kwartaal 2021

22/02/2021: nog geen nadere opgave ontvangen. Planning 

wordt nagegaan.

J. Swaans Laag Geen urgentie,

31

Bestemmingsplan Van Besouw Geen nadere info ontvangen

22/02/2021: Onderwerp wordt gesplitst in fase 1 (nr.60) en 

fase 2 (nr.61)

L. Franssen Midden zakelijke urgentie ?
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Aanbesteding accountant De gemeenteraad besteedt eens per 4 jaar de 

accountantscontrole aan. In verband met  oa verkiezingen in 

Oisterwijk moet het huidige contract met 1 jaar worden 

verlengd. 

18/12/2019: Nagegaan wordt nog welke data/termijn hierbij 

moet worden aangegeven

13/2/2020: Procedure wordt in overleg met Oisterwijk en 

Hilvarenbeek besproken. Evt. verlengingsbesluit moet voor 1 

juli 2020 zijn genomen.

x/x/xxxx:  In verband met  oa verkiezingen in Oisterwijk moet 

het huidige contract met 1 jaar worden verlengd. 

Griffie Zelfstandige bevoegdheid van de raad - Besluit moet voor 1 juli

13-okt-2020 10-nov-2020

32

Herijking begroting jeugdzorg Wordt onderdeel begroting GR Hart van Brabant, 

kan van de lijst af

P.Poos Hoog Urgent en belangrijk Politiek thema (raad en college)
Geen behandeling in 

de raad, wordt 

onderdeel van de 

begroting van de GR 

Hart van Brabant

36

Cultuurnota In 2018 is het college in een amendement gevraagd te komen 

met een beleidsnota kunst en cultuur.

In november heeft de raad dit in een motie herhaald en 

aangegeven dat de raad deze beleidsnota vóór de 

voorjaarsnota wenst te ontvangen. 

13/2/2020: voor de zomervakantie, maar terugkoppeling uit 

het college over exacte planning is nog niet ontvangen. 

04/2020: Concept cultuurnota moet nog worden afgestemd 

met partijen. In verband met het coronavirus, is overleg nu 

niet mopgelijk

xx/xx: Na de zomervakantie start overleg met culturele 

organisaties 

19/1/2021: Beeldvormende bespreking concept-cultuurnota 

heeft plaatsgevonden 

J. Swaans Poltiek urgent. Politiek thema (raad en college) besluitvorming voorafgaand aan 

Voorjaarsnota - januari 2021

19 januari 2021 23-feb-2020 16-mrt-2020

37

Beleidsnota Meedoen makkelijker maken Deze nota omvat minimabeleid, arbeidstoeleiding, 

schuldhulpverlening en thema's van de inclusie-agenda. Stuk is 

in voorbereiding. Beeldvorming voorzien op 9 juni. 

Procesvoorstel behandeling wordt afgestemd met de 

griffie/regiegroep. 

xx/xx: Ivm coronavirus kan geen verder overleg worden 

gevoerd. Voorbereidingen zijn op orde.

27/11/20: verwacht 2e kwartaal 2021

15/12/20: Raadsvoorstel verordening meedoenregeling 2021 

GEWIJZIGD vastgesteld.

22/02/2021: Met vaststelling 15/12 is dit onderwerp voor de 

raad afgerond.

M. Immink Hoog Politiek urgent. Politiek thema (raad en college)

38

Evaluatie Goirle aan de slag / minimabeleid 

2019

de beleidsnota meedoen makkelijker maken moet eerst 

worden vastgesteld, daarna dit onderwerp

13/2/2020: onderwerp toegevoegd.

13/2/2020: volgt na nota meedoen makkelijker maken

04/2020: De beleidsnota meedoen makkelijker maken moet 

eerst worden vastgesteld, daarna dit onderwerp.

04/2020: Er komt geen aparte evaluatie minimabeleid - die zat 

al in  beleidsnota Meedoen makkelijker maken. Er komt een 

aparte raadsinformatie Goirle  aan de Slag, waarschijnlijk in 

oktober.

27/11/20: > 1/9/2020 iom behandelend ambtenaar

22/02/2021: Met vaststelling door de raad dec. 2020 is dit 

onderwerp voor de raad afgerond.

M. Immink Midden Politiek urgent. Politiek thema (raad en college)

39

Verzamelverordening participatiewet Het betreft kleine wijzigingen, ivm inburgering (afhankelijk van 

wetswijziging)

13/2/2020: onderwerp toegevoegd.

27/11/20: Na 1 september 2020

22/02/2021: geen nadere info ontvangen

M. Immink Midden
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Programma Water en Riolering Betreft nieuw beleid als vervanging van het Gemeentelijk 

RioleringsPlan

15/12/2020: De raad heeft conform het voorstel besloten.

L. Franssen Midden na 1 september en uiterlijk voor 15 

december
24-nov-2020 15-dec-2020

41

Kredietvoorstel aanpassing hoofdroute Riel Voor de hoofdroute Riel moeten herstelwerkzaamheden 

worden uitgevoerd die niet waren opgenomen. Hiervoor moet 

krediet worden gevraagd bij de raad

27/11/2020: In overleg met behandelend ambtenaar.

22/02/2021: gesprekken met aannemer zijn vertraagd. Na 

afronding hiervan volgt een voorstel aan de raad.

J. Swaans Midden Urgent ivm risico's gebruik weg 2e kwartaal 2021

42

Aanwijzen LOG als publieke media instelling De LOG heeft een aanvraag gedaan bij het commissariaat voor 

de media om in Goirle aangewezen te worden als lokaal 

publieke media instelling. De raad moet hierover besluiten.

M. van Stappershoef Laag kan direct besluitvormend. Voorstel na 

1-9 maar uiterlijk voor 31-10
12-mei-2020

43

Beleid Niet Gesprongen Explosieven uit de 

Tweede Wereldoorlog (NGE-beleid)

27/11/20: 3e kwartaal 2020 4e kwartaal 2020

58

stedenbouwkundig plan Bakertand 22/02/2021: Voorontwerp stedenbouwkundig is geagendeerd 

voor raad: 30/3 oordeelsvormend en 20/4 besluitvormend.

1e/2e kwartaal 2021

30-mrt-2021 20-apr-2021

59

(Definitieve) Regionale Energie- en 

Klimaatstrategie (REKS)

Deze wordt binnen Hart van Brabant voorbereid en zal aan alle 

gemeenteraden worden voorgelegd.

Concept bod REKS is zonder zienswijzen en bedenkingen van 

de raad op 2 juni 2020 door college vastgesteld. Planning 

definitief bod REKS is start Besluitvormingspoces in de 

gemeenten op 1 februari 2021. Op 1 december 2020 komt 

roadshow REKS bij de gemeenteraad van Goirle langs. In de 

periode februari - juni 2021 zal de raad oordeelsvormend en 

besluitvormend over het definitieve bod REKS moeten 

besluiten.

L. Franssen Hoog Urgent ivm aanleverdatum aan het rijk.Politiek Thema (raad en 

college)

2e kwartaal 2021

30-mrt-2021 20-apr-2021

60
Zuidrand, Van Besouw fase 1 22/02/2021: 3e kwartaal volgt ontwerpbestemmingsplan ter 

inzage

1 3e kwartaal 2021

61
Zuidrand, Van Besouw fase 2 22/02/2021: vergunningverlening en onherroepelijk 

bestemmingsplan

1 4e kwartaal 2021

62

RIB Economische agenda Goirle 2020-2025 13/2/2020: Dit onderwerp komt in de plaats van de de 

economische agenda Goirle 2020-2025 (nr.34)

12/03/2020: Wanneer kan de raad deze raadsinformatiebrief 

tegemoet zien? Dat is nog niet bekend.

04/2020: Nog niet bekend wanneer die raadsinformatiebrief 

naar de raad komt.

27/11/2020: 2e kwartaal 2021

22/02/2021: document volgt 2e kwartaal 2021

J. Swaans Midden 2e kwartaal 2021

63

Motie bouw-en opslagloods  Initiatiefvoorstel LRG

Motie van 26 maart 2019. Het college  is verzocht te 

onderzoeken welke verenigingen behoefte hebben aan ruimte 

voor bouw/opslag. De resultaten van dit onderzoek moeten 

tijdig met de gemeenteraad worden gedeeld zodat een 

eventuele facilitering kan worden verwerkt in de begroting van 

2020. 

10/9/2019: voorstel gepland 1e halfjaar 2020

17/01/2020: als gevolg van uitwerking bezuinigingsopdrachten 

op het gebied van cultuur en sport is de eerdere planning niet 

haalbaar – in de 2e helft van 2020 kan worden ingeschat 

wanneer het wel kan. 

04/2020: onderzoek moet nog worden uitgevoerd, ambtelijk 

op dit moment geen capaciteit

22/02/2021: College komt bij de raad terug op de afhandeling 

van deze motie.

Geen urgentie
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Beschermd wonen / personen met verward 

gedrag

Meerjarenprogramma. De aanpak van personen met verward 

gedrag wordt regionaal opgepakt en zal onderdeel worden van 

beschermd wonen. Naast de regionale taken zijn er per 1 

oktober 2018 lokale taken. Lokaal gaat het om burgerinitiatief 

'bij Wies'

Decentralisatie is uitgesteld naar 2022, waardoor er minder 

druk zit op het vaststellen van het meerjaren-programma.

22/02/2021: volgt 4e kwartaal 2021

M. Immink laag 4e kwartaal 2021

65

Nieuwe beleidsvisie Sociaal Domein 
27/11/20: Ambitie is om besluitvorming gelijk op te laten lopen 

met de Omgevingsvisie. Zie RIB hierover. 

22/02/2021: volgt 3e kwartaal 2021

3e kwartaal 2021

7 september 2021 14-sep-2021 5-okt-2021

66
Maatpact fase 3 22/02/2021: op 23/02/21 wordt een RIB naar de raad gestuurd 

hierover.

2 2e kwartaal 2021
22-jun-2021 13-jul-2021

33

Maatpact stuk fase 2 In de regionale samenwerking HvB wordt dit vorm gegeven. 

19/9 wordt dit besproken in het poho sociaal domein. 01 

oktober besluit het college hierover. Besluitvorming vóór 5/12 

is gewenst

(Concept-)stuk wordt z.s.m. aangeleverd aan 

regiegroep/griffie, zodat regiegroep op 23/9 stuk kan 

beoordelen in inplannen.

23/9/19: stuk ik niet beschikbaar. Doorgeschoven naar 

besluitvorming december.

31/10/2019: wederom niets ontvangen. Van vergaderplanning 

verwijderd in afwachting van vervolg

13/2/2019: geactualiseerd

22/02/2021: College is gestart met fase 3 (nr.66) over fase 2 

volgen geen stukken meer en kan afgevoerd worden.

?

56

Jeugdzorg regio HvB / Herijking begroting 

jeugdzorg

De gemeenteraad ontvangt 2x per jaar een dergelijke herijking.

Jaarlijks voor de zomer vindt een radenavond plaats met een 

toelichting op financien en beheersmaatregelen.

Voor de zomer wordt de raad tijdens een radenavond 

bijgepraat over de stavaza

18/12/2019: Navraag wordt gedaan wanneer deze naar de 

raden gestuurd worden.

5/2/2020: Laatste vaststelling raad 3/12/2019. Verder geen 

nadere informatie ontvangen

27/11/2020: volgt 2e kwartaal 2021

22/02/2021: geen nadere info ontvangen

Midden Belangrijk 2e kwartaal 2021

67 Rechtmatigheidscontrole ICS 22/02/2021: onderwerp opgevoerd J. Swaans 2 4e kwartaal 2021

68
Privatisering Haspel / Sportbedrijf / BTW 22/02/2021: onderwerp opgevoerd J. Swaans 2 4e kwartaal 2021

69 Vergroening leges  + OZB 22/02/2021: onderwerp opgevoerd J. Swaans 4

70 Right to challenge 22/02/2021: onderwerp opgevoerd 3 2022

71
Project Zuidrand, locatie Van Puijenbroek 22/02/2021: onderwerp opgevoerd L. Franssen 1 4e kwartaal 2021

72
Project Zuidrand, locatie Trebe 22/02/2021: onderwerp opgevoerd L. Franssen 1 nog niet gestart

73

Ontwikkeling hoek Kalverstraat / 

Tilburgseweg (HKT)

22/02/2021: onderwerp opgevoerd. Initiatief ligt bij 

Leystromen.

L. Franssen 2 2e kwartaal 2021

22-jun-2021 13-jun-2021

74 Project centrumlocaties 22/02/2021: onderwerp opgevoerd L. Franssen 3 2022

75 Detailhandelsvisie 22/02/2021: onderwerp opgevoerd J. Swaans 1 2e kwartaal 2021 22-jun-2021 13-jun-2021

76 REKS lokale transitie warmte 22/02/2021: onderwerp opgevoerd L. Franssen 2 4e kwartaal 2021

77 REKS klimaatadaptatie 22/02/2021: onderwerp opgevoerd L. Franssen 2 3e kwartaal 2021

78 HUB De Baars 22/02/2021: onderwerp opgevoerd L. Franssen / J. Swaans 2 4e kwartaal 2021

79
Beleid huisvesting arbeidsmigranten 22/02/2021: onderwerp opgevoerd L. Franssen 2 2e kwartaal 2021

22-jun-2021 13-jun-2021

80
Beleidsplan basiskwaliteit natuur 22/02/2021: onderwerp opgevoerd L. Franssen 2 3e kwartaal 2021

81

Mobiliteitsplan 22/02/2021: onderwerp opgevoerd

startnotitie: oordeelsvorming 23/2/21; besluitvorming 16/3/21.

J. Swaans 2 4e kwartaal 2021

82 Geluidwal A58 22/02/2021: onderwerp opgevoerd ? 2 2e kwartaal 2021 22-jun-2021 13-jun-2021

83 Implementatie wind 22/02/2021: onderwerp opgevoerd L. Franssen 3 2022

84 Duurzaamheidsbeleidsplan 22/02/2021: onderwerp opgevoerd L. Franssen 3 2022

85 Groenstructuurplan 22/02/2021: onderwerp opgevoerd ? 3 4e kwartaal 2021



86
Wet Inburgering 22/02/2021: onderwerp opgevoerd; Wet uitgesteld tot 

1/1/2022

? 1 3e kwartaal 2021

87
Raadsvoorstel evaluatie doorontwikkeling 't 

Loket

22/02/2021: onderwerp opgevoerd M. Immink 2 2e kwartaal 2021
22-jun-2021 13-jun-2021

88
Implementatie Lokaal Opgave Team (LOT) 22/02/2021: onderwerp opgevoerd ? 2 4e kwartaal 2021

89
Toekomstvisie 22/02/2021: onderwerp opgevoerd J. Swaans 2 Start na vaststelling omgevingsvisie

90 Visie op dienstverlening GHO 22/02/2021: onderwerp opgevoerd M. van Stappershoef 2 2e kwartaal 2021

91
Voorbereiding Omgevingsplan 22/02/2021: onderwerp opgevoerd L. Franssen 4e kwartaal 2021

92 Erfgoedverordening 22/02/2021: onderwerp opgevoerd J. Swaans 3e kwartaal 2021

93
Discussienota differentiatie rioolheffing 22/02/2021: onderwerp opgevoerd J. Swaans / L. Franssen 2e kwartaal 2021

22-jun-2021 13-jun-2021

94
Wegenbeleidsplan / -beheerplan 22/02/2021: onderwerp opgevoerd J. Swaans 2e kwartaal 2021

22-jun-2021 13-jun-2021

PERIODIEK

Periodieke bespreking Ruimtelijke projecten Periodieke beeldvormende bespreking ruimtelijke plannen en 

ontwikkelingen binnen de gemeente

13/8/2019: Link naar raadsinformatiebrief. 

https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/Ra

adsinformatiebrief-digitale-ontsluiting-

woningbouwprojecten.pdf

31/10/2019: Periodieke voortgangsrapportage oktober is niet 

ontvangen.

17/12/2019: rapportage oktober is nog steeds niet ontvangen

04/2020: in mei is een update naar de raad verzonden.

09/2020: update oktober naar raad verzonden

L. Franssen/J.Swaans Midden Informatie aan de raad dmv RIB jaarlijks 

jan - mei - okt

Berichtgeving stand van zaken Mill-Hill 13/2/2020: Dit onderwerp komt in de plaats van de 

verordening onderwijshuisvesting (nr.17)

22/02/2021: Geen nieuwe ontwikkelingen te melden

Laag geen urgentie

2021 en verder

38
Bestemmingsplan Looijenhoek 31/10/2019: geen stukken of gewijzigde planning ontvangen

is vastgesteld. Afvoeren
57 Prioritering woningbouw ? is vastgesteld. Afvoeren


