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Kennisnemen van
De schriftelijke reactie op de brief van de Stichting Ondernemend Riel Goirle (SORG) waarin de
voorzitter van de stichting namens de verschillende betrokken partners zijn zorgen uit over de
inhoud van het bestuursakkoord 2022-2026. De zorg heeft daarbij specifiek betrekking op het
ontbreken van ambities met betrekking tot de onderwerpen economie en ondernemen (in de brede
zin van het woord.
Inleiding
Na het lezen van de conceptversie van het Bestuursakkoord Goirle; Sterk en in Balans 2022-2026
heeft de voorzitter van de SORG namens Horeca afdeling Riel Goirle (HARG), Centrum Goirle,
Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle, Ondernemersvereniging Riel en ZLTO Hart van Brabant een
brief gestuurd. In deze brief zijn (in het kort) op drie punten zorgen geuit:
1. Het ontbreken van het onderwerp economie in de brede zin van het woord in het
bestuursakkoord;
2. Bij de aanpak van de huidige en de nog op ons afkomende crises mist u aandacht voor de
Goirlese economie, specifiek de ondernemers;
3. U vreest dat de goede stappen die zijn gezet met betrekking tot het herwinnen van het
vertrouwen van ondernemers in het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie niet
gecontinueerd worden.
De SORG vraagt de Raad en het college van B&W om een reactie.
Informatie
In de bijlage is een brief meegezonden waarin op basis van de drie zorgpunten / opmerkingen van De
SORG een reactie is gegeven. Ook is een voortuitblik gegeven naar het uitvoeringsprogramma dat als
vervolg op het bestuursakkoord na de zomervakantie wordt uitgewerkt.
Deze brief volgt op de verschillende contacten die de portefeuillehouder economie inmiddels gehad
heeft met de voorzitter van de SORG en diverse contactpersonen van de partners die binnen de
SORG vallen naar aanleiding van het ontvangen van de brief.
Communicatie
De voorzitter van de SORG ontving inmiddels de schriftelijke reactie op zijn brief d.d. 26 juni 2022.
Bijlagen
1. Schriftelijke reactie op de brief van de SORG d.d. 26 juni 2022.

