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Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 februari 2022 
 
Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 

1 FY vaststellen definitief wijzigingsplan Schootjesbaan 10 
 
Toelichting: 
Voor het perceel Schootjesbaan 10 te Riel is een planologische 
procedure (wijziging art 3.6 Wro) gestart om de huidige agrarische 
bedrijfsbestemming van vernoemd perceel te wijzigen naar een 
woonbestemming. Het ontwerpwijzigingsplan "Schootjesbaan 10" 
heeft overeenkomstig de procedurebepaling van de Algemene wet 
bestuursrecht ter inzage gelegen. Binnen de gestelde inzagetermijn is 
geen enkele zienswijze ingediend. Aan uw college wordt nu 
voorgelegd om in te stemmen met het vaststellingsbesluit en het 
wijzigingsplan definitief vast te stellen.       
 
Besluit:  

1. In te stemmen met het vaststellingsbesluit; 
2. Het definitieve wijzigingsplan vast te stellen en op de 

gebruikelijke wijze bekend te maken. 
 

2 FY Principeverzoek Zandeind 1 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek ingediend om in het achtererfgebied van 
Zandeind 1 in Riel een vrijstaande woning te realiseren. Binnen de 
planvoorschriften van het thans geldende bestemmingsplan (Kom 
Riel) is het niet mogelijk om beoogde ontwikkeling toe te staan. In dit 
voorstel wordt aan uw college ter overweging voorgelegd of u bereid 
bent een planologische procedure te volgen om in het 
achtererfgebied van Zandeind 1 een vrijstaande woning te realiseren. 
 
Besluit:  
Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek om op het 
achtererf van Zandeind 1 de realisatie van een vrijstaande woning 
mogelijk te maken. 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 BV Coronamiddelen bestemmen 
 
Toelichting: 
Sinds de coronapandemie stelt het Rijk financiële 
coronasteunpakketten in de algemene uitkering beschikbaar, ook de 
gemeente Goirle ontvangt deze. De coronasteunpakketten die in 
2021 door de gemeente Goirle zijn ontvangen, zijn niet volledig 
benut. De steunpakketten zijn algemeen geld en kunnen algemeen 
worden ingezet. De effecten van de coronapandemie zijn nog niet 
volledig inzichtelijk. Het team financiën verwacht dat de financiële 
effecten op de termijn merkbaar zullen zijn en adviseert de 
coronasteunpakketten niet als algemeen geld in te zetten, maar te 
bestemmen in een bestemmingsreserve coronamiddelen. De 
bevoegdheid voor het vormen van een bestemmingsreserve ligt bij 
de raad, in het raadsvoorstel wordt de raad gevraagd in te stemmen 
met het vormen van een bestemmingsreserve, het doel van de 
reserve en het restant van de ontvangen steunpakketten en 
toekomstige steunpakketten uit de algemene uitkering te doteren. 
  
In dit collegevoorstel wordt u gevraagd in te stemmen met het 
raadsvoorstel bestemmen coronamiddelen. 
 
Besluit:  

1. Instemmen met het raadsvoorstel bestemmen 
coronamiddelen met de daarin opgenomen beslispunten. 

2. Het raadsvoorstel ter vaststelling aanbieden aan de 
gemeenteraad. 

3. Instemmen met het voorstel om u als college te 
mandateren voor de bestemmingsreserve 
coronamiddelen. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 SO Ontslag en benoeming leden participatieraad 1 februari 2022 
 
Toelichting: 
Sinds 1-4-2021 loopt de derde termijn van de participatieraad Goirle. 
Per 1 april 2021 zijn 4 nieuwe leden benoemd. Tussentijds zijn twee 
van deze 4 leden gestopt als lid van de participatieraad. Nu is er nog 
1 van deze personen die heeft aangegeven te stoppen als lid van de 
participatieraad per 1 februari 2022. Hiermee zijn 3 vacatures bij de 
participatieraad ontstaan. Daarnaast zullen in 2022 nog 2 vacatures 
ontstaan doordat 2 leden dan 2 termijnen lid zijn geweest van de 
participatieraad en daarmee niet meer hernoembaar zijn. De 
participatieraad heeft nu 1 nieuw lid voorgedragen en is nog op zoek 
naar invulling van de andere openstaande functies. 
Wij stellen u voor het vertrekkend lid ontslag te verlenen per 1 
februari 2022 en het nieuwe lid te benoemen per 1 februari 2022. 
 
Besluit:  
1. Het volgende lid van de participatieraad ontslag te verlenen met 
ingang van 1 februari 2022: Mevrouw van Trier. 
2. De volgende persoon te benoemen als lid van de participatieraad 
met ingang van 1 februari 2022: Mevrouw Caljé. 
 

 
 
 
 
 
 
  


