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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de oordeelsvormende bijeenkomst op dinsdag 15 februari 2022 om 
19:30 uur. Naar aanleiding van de persconferentie op 25 januari besluit de regiegroep op 31 januari of de 
vergadering fysiek in de raadzaal kan plaatsvinden. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop de 
onderwerpen die deze avond zullen worden besproken. In een oordeelsvormende vergadering kunt u uw 
standpunt kenbaar maken over een onderwerp, dit als opmaat naar de besluitvormende vergadering. 
Feitelijke vragen over geagendeerde onderwerpen kunt u vooraf stellen. Dat kan via het mailadres 
griffie@goirle.nl. 
 
De vergadering is live via de website https://raad.goirle.nl te volgen. Wanneer u (via een videoverbinding) 
gebruik wilt maken van het spreekrecht wordt verzocht om uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering dit 
aan de griffie te laten weten, door te mailen naar griffie@goirle.nl. Vermeldt u in de mail het onderwerp 
waarover u wilt spreken, uw naam en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent. Meer informatie over 
spreekrecht staat op onze website. 
 
Deze oordeelsvormende vergadering zal worden voorgezeten door Piet Verheijen. De stukken zijn beschikbaar 
via https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2022/15-februari/20:00 
 
 

Oordeelsvormende vergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

1.  19:30 19:32 Opening 

2.  19:32 19:35 Vaststelling van de agenda 

3.  19:35 20:30 Raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen zonnepark Beeksedijk 
Op 14 september 2021 heeft de raad besloten om het ontwerp van de 
Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor zienswijzen ter inzage te leggen. 
Op die manier werd iedereen in de gelegenheid gesteld om zijn of haar 
zienswijze te geven op het voornemen om een VVGB voor dit project af te 
geven. Er zijn in totaal vijf zienswijzen ingediend. De raad moet nu beslissen of 
de VVGB afgegeven wordt, of dat de ingediende zienswijzen aanleiding geven 
om af te zien van uw voornemen om de VVGB af te geven. Voorgesteld wordt 
om de VVGB af te geven. 

4.  20:30 20:50 Raadsvoorstel voorontwerp-bestemmingsplan Bakertand  
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In het kader van de besluitvorming over het voorlopig stedenbouwkundig 
ontwerp Bakertand op 20 april 2021 is een motie ingediend en aanvaard. 
Daarbij is het college verzocht om voor vaststelling van het bestemmingsplan 
Bakertand, de raad de mogelijkheid te bieden om met voorstellen te komen om 
het plan aan te passen, mocht de eerdere motie om Bakertand als ecologische 
wijk uit te voeren naar de mening van de raad toch onvoldoende zijn 
uitgevoerd. De raad heeft verzocht ook het ontwerp-bestemmingsplan 
tussentijds aan uw raad voor te leggen. Dit besluit richt zich op het verkennen 
van het oordeel van de raad over de doorvertaling van de ambities over de 
realisatie van een ecologische wijk in het bestemmingsplan en het in beeld 
brengen of, en zo ja waar, nog verdieping nodig is.  

 20:50 21:00 Pauze 

5.  21:00 21:30 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zuidrand Goirle, locatie Land van 
Anna en gewijzigd vaststellen beeldkwaliteitsplan Land van Anna (Goirle) 
Het bestemmingsplan “Zuidrand Goirle, locatie Land van Anna” voorziet in 
maximaal 190 woningen op de voormalige bedrijfslocatie van de Firma Van 
Puijenbroek en omgeving in Goirle. De beoogde woningen passen binnen het 
gemeentelijk ruimtelijk beleid om daar waar dat stedenbouwkundig 
aanvaardbaar is medewerking te verlenen aan woningbouwinitiatieven. De 
door het plan extra te realiseren woningen passen eveneens binnen het 
woonbeleid. Op het bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend, die deels 
hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

6.  21:30 21:45 Raadsvoorstel aanvraag budget voor onderzoek centrumlocaties 
Op 3 november 2020 is door de raad besloten om de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden voor de Hoek Tilburgseweg/Kalverstraat aan te passen. 
Tevens is tijdens deze vergadering een motie aangenomen om een financieel 
voorstel aan de raad te doen voor de uitvoering van een 
haalbaarheidsonderzoek woningbouw voor de locaties van ’t Loket, De Wildert 
en Mainframe. Het beoogde budget hiervoor is € 40.000,00. Voorgesteld wordt 
dit budget te dekken uit de algemene reserve grondexploitatie. 

7.  21:40 22:00 Raadsvoorstel Beoordelingskader arbeidsmigranten 
In de Woonvisie 2019 is als doel gesteld dat we arbeidsmigranten huisvesten 
passend bij de schaal van de kernen Goirle en Riel. Vastgesteld is dat we aan de 
behoefte aan tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten onder voorwaarden 
tegemoet willen komen. Er is een beoordelingskader opgesteld voor aanvragen 
voor huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten. 

8.  22:00 23:00 Raadsvoorstel Uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2022 – 2026 
Op 16 maart 2021 is de cultuurnota door uw gemeenteraad vastgesteld. Op 5 
oktober 2021 werd de beleidsvisie Sociaal Domein 2022-2026, Goirle GLANST, 
door uw gemeenteraad vastgesteld. Hiermee zijn de kaders voor 2022 – 2026 
bepaald. Inmiddels is er een gemeenschappelijke uitvoeringsagenda opgesteld 
voor beide beleidsvisies. De uitvoering van de uitvoeringsagenda Sociaal 
Domein 2022-2026 valt binnen de begrote budgetten. 

9.  23:00  Afsluiting 

 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter, 
 
 
Piet Verheijen 


