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1 FY Bestemmingsplan Zuidrand Goirle, locatie Van Besouw fase 2 
resultaten inspraakprocedure en overleg op grond van het Besluit 
ruimtelijke ordening 
 
Toelichting: 
Het voorontwerpbestemmingsplan “Zuidrand Goirle, locatie Van 
Besouw fase 2” (hierna: het voorontwerp) heeft ten behoeve van de 
inspraakprocedure van met ingang van 2 december 2021 drie weken 
ter inzage gelegen. Van de mogelijkheid om over het voorontwerp 
een zienswijze naar voren te brengen is twee keer gebruik gemaakt. 
De ontvangen zienswijzen zijn in bijgevoegd “Eindverslag 
inspraakprocedure voorontwerpbestemmingsplan Zuidrand Goirle, 
locatie Van Besouw fase 2” samengevat en beoordeeld. De 
resultaten van het wettelijk voorgeschreven overleg zijn neergelegd 
in bijgevoegd “Verslag overleg Besluit ruimtelijke ordening 
voorontwerpbestemmingsplan Zuidrand Goirle, locatie Van Besouw 
fase 2”. 
  
Besluit:  

1. Het eindverslag inspraakprocedure vast te stellen. 
2. De indieners van de zienswijzen te berichten. 
3. Instemmen met het verslag overleg op grond van het 

Besluit ruimtelijke ordening. 
4. Het bestemmingsplan gereed te maken om als ontwerp 

ter visie te leggen. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 STR Managementletter 2021 met bestuurlijke reactie 
 
Toelichting: 
Vooruitlopend op de controle van de jaarrekening vindt door de 
accountant een tussentijds onderzoek plaats (de interimcontrole). 
Dit onderzoek richt de accountant met name op de inrichting van 
processen en op rechtmatigheidsaspecten. De controle van de 
jaarrekening is gericht op getrouwheid van de cijfers en op 
rechtmatigheid. De bevindingen van de accountant uit de 
interimcontrole zijn weergegeven in de bijgevoegde 
managementletter 2021 (ML2021). Naast de bevindingen uit de 
controle gaat de accountant in op actualiteiten rondom de 
gemeentefinanciën en de verslaggeving, en blikt hij vooruit op de 
jaarrekeningcontrole. Het concept van de managementletter 2021 
heeft de accountant op 31 januari jl. besproken met de 
portefeuillehouder, de gemeentesecretaris, de medewerker AO/IC, 
de concerncontroller en de (strategisch) financieel adviseur. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van de Managementletter 2021; 
2. In te stemmen met de bestuurlijke reactie van het college 

en deze met bijgevoegde RIB via het audit comité aan de 
raad te doen toekomen. 
 

 
 


