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FY Randvoorwaarden locatie Boschkens-Mill Hill (2) 
 
Toelichting: 
Deze locatie ligt aan de rand van Goirle en maakt onderdeel uit van 
de wijk Boschkens. Op dit moment is de locatie voor het Mill Hill in 
gebruik. Gedacht wordt aan vervangende nieuwbouw van deze 
school op de nu nog agrarische percelen aan de zuidzijde, waarna de 
huidige schoollocatie voor een herontwikkeling met woningbouw in 
beeld zou kunnen komen. De ontwikkelende partij heeft een aantal 
ideeën voor ontwikkeling van de locatie, maar zoals in de notitie 
Woningbouwprogramma en prioritering 2020 door uw college is 
vastgelegd, stelt u bij nieuwe woningbouwlocaties randvoorwaarden 
vast om sturing te geven aan een zo goed mogelijk invulling van het 
gewenste woningbouwprogramma. Deze voorwaarden staan daarbij 
los van een eventuele verplaatsing van Mill-Hill en zijn opgesteld 
ongeacht de verkaveling. Deze moet op basis van de 
randvoorwaarden nog worden uitgewerkt. Voorgesteld wordt om de 
randvoorwaarden voor de locatie Boschkens Fase 4B / Mill-Hill te 
Goirle, die zijn opgenomen in de bijlagen, vast te stellen. 
 
Besluit:  

1. De randvoorwaarden voor de locatie Boschkens Fase 4B / 
Mill Hill vast te stellen. 

2. De initiatiefnemer hiervan in kennis te stellen. 
3. De gemeenteraad informeren over de vastgestelde 

randvoorwaarden met bijgevoegde RIB. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 FY Principeverzoek wijziging bestemming Emmastraat 40a - 
Oranjeplein 45 Goirle tbv woningen 
 
Toelichting: 
In een binnen gebied tussen de Molenstraat/ Emmastraat en 
Oranjeplein in ligt een grote loods/hal. De loods bestaat nu uit 2 
delen, in gebruik door 2 verschillende eigenaren. Het huidige gebruik 
is voor een gedeelte opslagloods voor auto’s, boten etc. Het andere 
gedeelte is voor opslag van bloemen. Een ontwikkelaar ziet kans om 
in dit bestaande object 12 grondgebonden patiowoningen te 
realiseren met parkeervoorzieningen ten behoeve van deze 
woningen. Er wordt gedacht aan betaalbare woningen voor de 
starters op de woningmarkt. Deze herontwikkeling kan niet binnen 
het geldende bestemmingsplan. 
 
Besluit:  

1. Een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien 
van een wijziging van de bestemming in wonen ten 
behoeve van de realisatie van woningen in het bestaande 
pand, onder de volgende voorwaarden: 

2. de woningen worden gerealiseerd in de vorm van sociale 
huurwoningen, middendure koopwoningen en/of extra 
goedkope koopwoningen; 

3. de woningen worden gerealiseerd voor de doelgroepen 
starters en jongeren en/of ouderen en zorgbehoevenden 
(één-en tweepersoonshuishoudens) en/of een CPO; 

4. aangetoond moet worden dat het parkeren kan worden 
opgelost, waarbij op eigen terrein voldaan wordt aan de 
parkeerbehoefte; 

5. er voorafgaand aan de procedure nog een 
omgevingsdialoog wordt gevoerd. 

6. De raad te informeren met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 FY Tweede begrotingswijziging 2021 gemeenschappelijke regeling 
VRMWB 
 
Toelichting: 
De gemeente Goirle maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant (hierna: VRMWB). Het bestuur van de 
VRMWB stelt jaarlijks een begroting op. De VRMWB heeft een 
tweede begrotingswijziging voor 2021 aangeboden aan de 
gemeenteraad. De wijziging is nodig vanwege de herindeling van de 
gemeente Haaren, de correctie van een aantal reserves en een 
wijziging van de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR). 
 
 Op 8 december 2021 stelt het Algemeen Bestuur van de VRMWB de 
begrotingswijziging definitief vast. De gemeenteraad is in de 
gelegenheid zienswijzen, wensen en bedenkingen kenbaar te maken 
aan het Algemeen Bestuur. 
  
Het voorstel aan de gemeenteraad is om geen zienswijze in te 
dienen. Zie hiervoor bijgevoegd raadsvoorstel. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van de tweede begrotingswijziging 2021 
van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 

2. Deze voor te leggen aan de gemeenteraad door middel 
van bijgevoegd raadsvoorstel. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 STR Strategische heroriëntatie 
 
Toelichting: 
De gemeenteraad heeft op 29 juni 2021 de volgende opdracht 
gegeven aan het college: 
  

• een gezamenlijk vertrekpunt, gedragen door raad, college 
en ambtelijke organisatie, voor een zelfstandige 
gemeente waarbij inkomsten, uitgaven en ambities 
structureel met elkaar in evenwicht zijn; 

• een nota met beleidsscenario’s en voorstellen voor een 
strategische heroriëntatie; 

• een college- en raadsvoorstel met daarin 
beleidsscenario’s voor de raad. Scenario’ s die passen 
binnen een gezond financieel perspectief en richting 
geven om daarheen te groeien. 

De afgelopen maanden heeft de ambtelijke organisatie keihard 
gewerkt om de opdracht van de raad uit te voeren. Wij hebben 
beleidsuitgangspunten, prioriteiten en financiële gegevens 
verzameld en geanalyseerd. BMC heeft opdracht gekregen om de 
financiële analyse te maken. Die analyse is de onderlegger voor de 
beleidsscenario’s. Daarnaast is gebruik gemaakt van de kersverse 
beleidsnota’s Omgevingsvisie, de visie Goirle Glanst en de Global 
Goals uit de Uitvoeringsagenda van het college. 
  
Het collegevoorstel van 5 oktober 2021 is aangehouden door uw 
college omdat de financiële bijlagen nog niet gereed waren. De 
validatie neemt veel meer tijd in beslag dan verwacht. Dat heeft een 
onverwacht voordeel opgeleverd omdat in de tussentijd de 
septembercirculaire is verschenen. Daaruit blijkt dat de financiële 
situatie van de gemeente op de korte en middellange termijn veel 
gunstiger is geworden. De gespreksnota is hierop aangepast. Er is 
een hoofdstuk aan toegevoegd waarin expliciet wordt stilgestaan bij 
de financiële dynamiek en het proces. Verder zijn de scenario’s zo 
hier en daar aangepast. We hebben per scenario een praatplaat die 
bijna klaar is en na dinsdag kan worden ingevoegd in het scenario. 
En na de scenario’s hebben we een (prikkelend) slotwoord van het 
college toegevoegd. Deze aanpassingen staan in rode letters in de 
teksten. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van de ‘gespreksnota Strategische 
Heroriëntatie’ en deze met bijgaande RIB aan de raad aan 
te bieden; 

2. Na de beeldvormende vergadering over deze 
gespreksnota, in samenwerking met de raadswerkgroep, 



 
 
 
 
 
      
 

 

een raadsvoorstel voor het vervolgproces op te laten 
stellen; 

3. De organisatie opdracht te geven om op korte termijn een 
projectopdracht te formuleren om meer zicht en grip te 
krijgen in de financiële situatie van het sociaal domein. 

 

 
 
 


