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Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de besluitvormende vergadering op dinsdag 13 juli 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 donderdag 1 juli 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 

3.  19:45 20:00 Afscheid raadslid Monique van Brederode 

4.  20:00 20:15 Raadsvoorstel tussentijdse benoeming nieuw raadslid 
Als gevolg van het ingediende ontslag van raadslid Monique van Brederode 
moet een nieuw raadslid worden benoemd. Op basis van de regels van de 
Kieswet heeft de heer Theo van der Heijden de benoeming aanvaard. Een 
commissie voor onderzoek geloofsbrieven onderzoekt of de kandidaat kan 
worden toegelaten. Vervolgens wordt de verklaring en belofte afgelegd. 

5.  20:15 20:20 Beëdiging Kees van Daal tot lid van de Rekenkamercommissie 
Na de besluitvormende raadsvergadering van 29 juni heeft een schriftelijke 
stemming plaatsgevonden aangaande de benoeming van het nieuwe lid van de 
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rekenkamercommissie. De voorzitter heeft de benoeming op 5 juli bekend 
gemaakt. 

6.  20:20 20:22 Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering 3 november en 10 november 
2020 

7.  20:22 20:25 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.  

8.  20:25  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. 

9.    Bestuursrapportage I 2021 
De bestuursrapportage betreft de stand van zaken na de eerste vier maanden 
van het jaar (peildatum 30 april 2021). Naast vermelding van beleidsmatige en 
financiële afwijkingen bevat de BURAP voorstellen tot bijsturing op beleid en/of 
middelen, en vermeldt het de eventuele kansen en risico’s per thema. 
Daarnaast geeft het college een update over de stand van zaken rondom de 
bezuinigingen 2020 en 2021 en wordt de raad gevraagd om decharge voor de 
structureel gerealiseerde bezuinigingen. 

10.    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. 

11.    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. 

12.    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 
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. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2021/13-juli/19:30/C2-Bijlage-bij-brief-aan-VNG-16-06-2021-Motie-huishoudelijke-hulp-WMO.pdf


 
   

Bladnummer   
3 van 3   
   

 
13.    Bestemmingsplan Ronde Akkers Riel 

Het bestemmingsplan "Ronde Akkers Riel" voorziet in de bouw van maximaal 
vijf woningen in de kern Riel en is gereed om aan de raad ter vaststelling te 
worden aangeboden. 
Wanneer iemand gebruik wenst te maken van het spreekrecht over dit 
onderwerp moet dit uiterlijk 12 juli kenbaar worden gemaakt bij de griffie door 
een mail naar griffie@goirle.nl. In dat geval wordt dit voorstel eerst 
oordeelsvormend behandeld. 

14.  22:45 22:50 Inlichtingen vanuit het college  
Het college kan mondeling informatie aan de gemeenteraad verstrekken. 

15.  22:50 22:55 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.  22:55 23:00 Sluiting 

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