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Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 

1 ONT Ontslag en benoeming leden participatieraad 1 april 2021 
 
Toelichting: 
De tweede termijn van de participatieraad Goirle van 3 jaar is 
verstreken. Tussentijds zijn al enkele leden gestopt en nieuwe leden 
benoemd. Nu zijn er 4 leden die niet verder gaan voor een volgende 
termijn. Daarom heeft de participatieraad 4 nieuwe leden 
voorgedragen. Wij stellen u voor de vertrekkende leden ontslag te 
verlenen en de nieuwe leden te benoemen per 1 april 2021. 
 
Besluit:  
1. De vertrekkende leden van de participatieraad ontslag te 
verlenen met ingang van 1 april 2021. 
2. De nieuwe leden te benoemen als lid met ingang van 1 april 2021. 
 

2 SO Verdeling coronamiddelen scouting Goirle en Riel 
 
Toelichting: 
De gemeente heeft geld ontvangen van het rijk om lokale 
vrijwilligersorganisaties voor jeugd, zoals de scouting en speeltuinen, 
te compenseren. Het gaat om de periode 1 maart tot 1 juni 2020 (3 
maanden). Deze vrijwilligersorganisaties zijn inkomsten misgelopen 
uit onder andere toegangsgelden, horeca-inkomsten en misgelopen 
financiële acties. Deze organisaties kunnen geen gebruik maken van 
landelijke tegemoetkomingsregelingen. De sector heeft daarom een 
petitie aangeboden aan de Tweede kamer en naar aanleiding hiervan 
is een motie aangenomen en de compensatie beschikbaar gesteld. In 
dit advies staat een voorstel hoe dit geld het beste verdeeld kan 
worden onder scouting Riel en scouting Goirle. 
 
Besluit:  

1. Besluiten de landelijke corona compensatie voor 
vrijwilligersorganisaties beschikbaar te stellen voor scouting 
Goirle en scouting Riel. 

2. De middelen te verdelen per scouting naar geleden 
coronaschade van maart t/m mei 2020. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

 

3 FY Postcoderoos CC Jan van Besouw 
 
Toelichting: 
Het dak van de theaterzaal van CC Jan van Besouw in Goirle is 
geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Op 22 september 2020 
heeft de gemeenteraad krediet beschikbaar gesteld om te kunnen 
investeren in zonnepanelen op dit dak. Vanwege de lage 
elektriciteitsprijs (per kWh) bij CC Jan van Besouw, is deze investering 
maar net rendabel. Om die reden is onderzocht of het mogelijk is om 
de zonnepanelen door middel van een postcoderoosproject te 
realiseren. Dit biedt Goirlenaren de gelegenheid te investeren in 
zonnepanelen op het CC Jan van Besouw als ze die niet op hun eigen 
dak kunnen of willen leggen. 
 
Besluit:  

1. Het dak van de theaterzaal van het CC Jan van Besouw om 
niet beschikbaar stellen aan de energiecoöperatie 
Duurzaam Riel Goirle voor het ontwikkelen van een 
postcoderoosproject. 

2. Het door de raad beschikbaar gestelde krediet van € 
75.600,00 voor zonnepanelen op de theaterzaal van het CC 
Jan van Besouw niet te gebruiken en in te trekken. Bij de 1e 
Burap 2021 wordt dit verwerkt. 

3. Wethouder Johan Swaans mandateren om de 
“overeenkomst locatiegebruik CC Jan van Besouw” te 
tekenen. 

4. De gemeenteraad met bijgevoegde RIB te informeren over 
dit besluit. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 FY Concept-omgevingsvisie 
 
Toelichting: 
Onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet is het 
opstellen van een omgevingsvisie. De concept Omgevingsvisie bevat 
de resultaten van de tweede fase in de ontwikkeling van de 
Omgevingsvisie Goirle. Vorig jaar is de eerste fase, de 
bouwstenennotitie, aan college en raad opgeleverd. Op basis van 
deze bouwstenennotitie zijn door de raad de 3 centrale waarden, die 
de gemeente Goirle typeren en het verhaal van Goirle en Riel 
vertellen, vastgesteld. Er is ingestemd met het onderscheiden van 9 
deelgebieden en 16 beleidsthema´s, waar in de Omgevingsvisie de 
koers voor moet worden bepaald. Ook is ingestemd met de 
zogenaamde ‘hete hangijzers’, die in de bouwstenennotitie zijn 
geformuleerd en waarover in de Omgevingsvisie keuzes moeten 
worden gemaakt. Op basis van de ‘bouwstenen’ is de gemeente 
samen met ketenpartners, ondernemers en inwoners aan de slag 
gegaan met het bepalen van de koers op hoofdlijnen voor de 
gemeente Goirle. In bijgevoegde rapportage is deze koers voor de 
toekomstige ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van de 
gemeente Goirle vastgelegd. 
Het is hierbij belangrijk te melden dat de omgevingsvisie nog niet 
door de raad hoeft te worden vastgesteld. Dat doen we in de 
volgende fase van het proces. Dit besluit richt zich op het verkennen 
van het oordeel van de raad over de geschetste koers en ambities in 
de concept-omgevingsvisie en het in beeld brengen of, en zo ja waar, 
mogelijk nog verdieping nodig is. 
 
Besluit: 
 
1.Kennis te nemen van het concept van de Omgevingsvisie Goirle. 
2.In te stemmen met de koers op hoofdlijnen die wordt voorgesteld 
en de spelregels, die daarbij zijn geformuleerd, in het 
bijzonder ten aanzien van het volgende: 
a. De rol en sturingsfilosofie: we pakken een meer netwerkende rol 
en sturen op global goals. 
b. De positie van Goirle in de regio: wijkiezen positie als 
aantrekkelijke dorpse woongemeente met waardevolle natuur en 
landschappen en leveren een regionale bijdrage op het gebied van 
woningbouwbehoefte , extensieve recreatie, 
natuurbehoud, klimaatadaptatie en energie en we specialiseren ons 
verder op het gebied van sociale en zorg gerelateerde 
ontwikkelingen. 
c. De lagenbenadering: we bouwen de omgevingsvisie op in 4 lagen 
(kwaliteitslaag, netwerklaag, gebruikslaag en  
milieulaag) en we leggen per laag kwaliteiten ontwikkelingen en 



 
 
 
 
 
      
 

 

rollen vast. 
d. De koers per deelgebied: we bepalen voor elk van de 9 
deelgebieden een eigen specifieke koers, waarbij we prioriteren 
op beleidsthema´s en milieuambities bepalen, op basis van 
beschreven kwaliteiten, netwerken, gebruiksmogelijkheden 
en milieuaspecten. 
e. De operationalisering van de omgevingsvisie: we bepalen hoe we 
de omgevingsvisie gaan uitwerken en hoe deze 
doorwerkt in de andere Omgevingswet-instrumenten, hoe we gaan 
monitoren en hoe we omgaan met het actualiseren 
van de visie. 
3. Het concept van de Omgevingsvisie Goirle aan de raad voor te 
leggen via bijgevoegd raadsvoorstel. 

 

5 FY Subsidieaanvraag klimaatbuffers t Ven-noord 
 
Toelichting: 
’t Ven-noord wordt binnenkort gerenoveerd. De wijk wordt hierbij zo 
klimaatrobuust mogelijk ingericht. Daarom komt het project in 
aanmerking voor de subsidie klimaatbuffers van waterschap De 
Dommel. Inmiddels hebben we deze subsidie op informele wijze 
aangevraagd. Om de subsidieaanvraag te formaliseren moet het 
college hier nog mee instemmen. In de huidige mandaatregeling is 
alleen de aanvraag van subsidies bij de provincie gemandateerd aan 
de domeinmanager Fysiek. Deze subsidieaanvraag bij waterschap De 
Dommel moet formeel dus nog worden ondertekend door het college 
van burgemeester en wethouders. Voorgesteld wordt de 
projectleider te machtigen de subsidieaanvraag te ondertekenen. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met de aanvraag van de subsidie 
klimaatbuffers bij waterschap De Dommel voor de 
klimaatrobuuste inrichting van ’t Ven-noord; 

2. De projectleider te machtigen om deze subsidieaanvraag te 
ondertekenen. 
 

 
 


