
         
 
Motie 
Ex artikel 35 van het Reglement van Orde 
 
Onderwerp 
Delegatiebesluiten. 
 
De raad van gemeente Goirle bijeen d.d. 1 juni 2021, in beraadslaging over het raadsvoorstel Concept 
Omgevingsvisie Goirle; 
 
Constaterende dat: 
▪ ondanks het feit dat het college nu ruimte biedt aan de raad om mee te denken in de 

programmering en in het komende omgevingsplan; 
▪ het niet formeel geregeld is dat de raad de ruimte krijgt om mee te denken in de programmering 

en het omgevingsplan; 
▪ in de Omgevingsvisie nergens aangegeven staat wat de rol van de raad precies is in relatie tot de 

rol van het college; 
▪ de manier om de rol van de raad in relatie tot de rol van het college te regelen is via één of 

meerdere delegatiebesluiten1; 
 

Overwegende dat: 
▪ als de raad één of meerdere delegatiebesluiten wil nemen, het voor de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet dient te gebeuren; 
▪ de raad via één of meerdere delegatiebesluiten kan bepalen binnen welke grenzen en onder 

welke voorwaarden de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan door 
het college kan of moet worden uitgeoefend; 

▪ in het recente verleden (met name rond de Zuidrand) de raad zich op belangrijke 
beslismomenten zich buiten spel gezet heeft gevoeld en dat voor de toekomst wenst te 
voorkomen; 

 
Draagt het college op: 
▪ uiterlijk aan het eind van de zomer van 2021 een debat te faciliteren in de raad over de 

wenselijkheid van het nemen van één of meerdere delegatiebesluiten, zodat eventuele besluiten 
hierover nog in 2021 genomen kunnen worden door de raad; 

▪ in het debat expliciet de mogelijkheid mee te nemen dat de raad in een vroeg stadium een 
gesprek op hoofdlijnen kan voeren over de wenselijkheid van een bepaalde ontwikkeling die 
afwijkt van vigerende regelgeving. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
 
 

 
1 Zie: https://vng.nl/sites/default/files/Omgevingswet/2018/Keuzedocument.pdf p. 20 en p.21 Rol raad – 

college. 
 

https://vng.nl/sites/default/files/Omgevingswet/2018/Keuzedocument.pdf


 
Namens de ondergetekende fractie(s), 
 
 
D66 Goirle SP    Pro Actief Goirle     PvdA Goirle en Riel 
Janneke van den Hout Stijn van den Brekel Mark van Oosterwijk Pernell Criens 
 


