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Aan de leden van de gemeenteraad,
Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de besluitvormende vergadering op dinsdag 21 december 2021,
om 19.30 uur in de raadzaal. 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.
U kunt de vergadering bijwonen in het gemeentehuis en mag daarvoor plaatsnemen in de hal. Verwacht wordt
dat mensen met corona gerelateerde klachten thuisblijven. U kunt de vergadering ook live volgen via
https://raad.goirle.nl.
De stukken voor deze vergadering zijn vanaf donderdag 9 december 2021 beschikbaar via de website. Stukken
liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.
Besluitvormende raadsvergadering
Nr. Begintijd Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting
1.

19:30

19:40

Opening

2.

19:40

19:45

Vaststelling van de agenda

3.

19:45

19:47

Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 9 november 2021 (van 16.00
uur en van 17.00 uur) en 30 november 2021
De besluitenlijst van de besloten vergadering van 9 november 2021 ligt bij de
griffier ter inzage.

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.
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5.

19:50

20:00

Afleggen eed / verklaring en belofte herbenoemde leden
Rekenkamercommissie
Op 9 december is de uitslag van de schriftelijke stemming voor de
herbenoeming van leden van de Rekenkamercommissie bekend gemaakt.
Voordat zij met hun werkzaamheden verder gaan, wordt de eed of de verklaring
en belofte afgelegd.

6.

20:00

21:00

Raadsvoorstel vaststellen omgevingsvisie
Onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet is het opstellen van een
omgevingsvisie. Met de vaststelling komt een einde aan een intensief proces
voor het bepalen van ambities, kaders en richtlijnen voor de fysieke
leefomgeving van de gemeente Goirle, waarin mensen gelukkiger, gezonder en
veiliger zijn. De raad legt hiermee de basis voor de nadere uitwerking in het
omgevingsplan, omgevingsprogramma´s en ook concrete projecten en
initiatieven.
Het voorstel is ten opzichte van de oordeelsvormende vergadering aangevuld
met een het formele besluit dat met het aannemen van de Omgevingsvisie de
structuurvisie Goirle wordt ingetrokken.
Pauze

7.

21:15

21:45

Raadsvoorstel Transitievisie warmte
De Transitievisie Warmte beschrijft hoe we in Goirle van het aardgas af kunnen
gaan en waar we voor 2030 gaan starten. Dit vormt de basis voor
uitvoeringsplannen op wijk-, buurt-, en straatniveau.

8.

21:45

21:50

Raadsvoorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant
Met de voorgestelde gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van
Brabant 2022 ligt er een actuele regeling om de regionale samenwerking te
continueren met hernieuwd commitment van de deelnemende gemeenten en
om een stevige borging van de betrokkenheid van de raden te faciliteren met
meer focus. Van het college is een aangepast voorstel ontvangen, waarbij de het
artikel over de procedure van vaststelling van de kernagenda is gewijzigd.

9.

21:50

22:00

Raadsvoorstel Regiovisie beschermd wonen
In de Regiovisie beschermd wonen worden de samenwerkingsafspraken en de
governance georganiseerd. Verder worden in de Regiovisie de richtinggevende
kaders en uitwerkingspunten aan de gemeenteraden voorgelegd.

10.

22:00

22:05

Verordening tarieven Rioolheffing
De belastingtarieven moeten jaarlijks formeel door de gemeenteraad worden
vastgesteld in afzonderlijke belastingverordeningen. In de verordening tarieven
rioolheffingen stijgen de tarieven met 0,4% (in tegenstelling tot wat er in de
paragraaf lokale heffingen staat).

11.

22:05

22:08

Verordening afvalstoffenheffing 2022
De tarieven afvalstoffenheffing 2022 dalen met 2% ten opzichte van 2021 (in
tegenstelling tot wat er in de paragraaf lokale heffingen staat).

12.

22:08

22:10

Verordening toeristenbelasting 2022
In deze verordening worden de belastingtarieven voor de toeristenbelasting
geactualiseerd conform de uitgangspunten van het dekkingsplan 2020-2023, dat
in november 2019 is vastgesteld. Het tarief per persoon per overnachting wordt
verhoogd van € 1,50 naar € 1,75. Het tarief voor een vaste standplaats stijgt ook
van € 204,75 naar € 238,90. Het voorstel is aangepast naar aanleiding van de
toezegging in de vergadering van 9 november 2021
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13.

22:10

22:30

Tweede bestuursrapportage 2021
In de Planning en Control cyclus voor het dienstjaar 2021 volgt, na het
vaststellen van de begroting en de 1e bestuursrapportage, nu de 2e
bestuursrapportage. Deze tussentijdse rapportage betreft de stand van zaken
na de eerste acht maanden van het jaar.

14.

22:30

22:35

Inlichtingen vanuit het college
Het college kan mondeling informatie aan de gemeenteraad verstrekken.

15.

22:35

22:40

Vragen aan het college
De gemeenteraadsleden kunnen vragen stellen aan het college.
Raadsleden kunnen vragen voor het vragenuur aanmelden voor 14 december,
16:00 uur bij de griffier.

16.

22:40

22:45

Sluiting

Met vriendelijke groet,
De voorzitter van de raad,

Mark van Stappershoef

