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1 SO Beleidsuitgangspunten en afwegingskader 
buitensportaccommodaties 
 
Toelichting: 
Goirle is een sportieve gemeente: de sportparticipatie is 
bovengemiddeld hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde en 
we kennen een rijk sportverenigingsleven. Op sportpark Van den 
Wildenberg in Goirle en sportpark De Krim in Riel wordt ruimte 
geboden aan diverse buitensportverenigingen. Vanaf deze 
sportparken komen regelmatig signalen van de verenigingen over 
onvrede en (al dan niet noodzakelijke) wensen. In een aantal gevallen 
is onvoldoende duidelijk wat er moet gebeuren (noodzaak en wens), 
op welke termijn en wie nu waar verantwoordelijk voor is (contracten 
en afspraken). Het is belangrijk om duidelijkheid te scheppen. De 
onrust en ruis moet verdwijnen. 
Met de formulering van beleidsuitgangspunten voor de buitensport 
in Goirle voorzien we enerzijds in een instrument om vraagstukken 
op het gebied van buitensportaccommodaties transparant en 
duidelijk te beoordelen. Anderzijds verschaft de vertaling van de 
beleidsuitgangspunten naar de praktijk duidelijkheid aan 
stakeholders door aan te geven hoe de Gemeente Goirle de komende 
jaren omgaat met buitensport(accommodaties). De 
beleidsuitgangspunten gelden enkel voor de 
buitensportaccommodaties en worden periodiek geëvalueerd. 
 
Besluit:  

1. Vaststellen beleidsuitgangspunten 
buitensportaccommodaties bestaande uit: 

-          Beleidsuitgangspunten buitensportaccommodaties; 
-          Afwegingskader gebaseerd op de beleidsuitgangspunten. 
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BV Wijziging beleidsregels parkeerontheffingen Goirle 
 
Toelichting: 
De nieuwbouwwijk Zuidrand voorziet in (ruim) voldoende 
parkeergelegenheid voor de nieuwe bewoners van deze wijk. Voor 
deze bewoners is er dus geen noodzaak voor het verkrijgen van een 
parkeerontheffing voor de blauwe zone in de Kerkstraat. De huidige 
beleidsregel (uit 2009) moeten we hiervoor aanpassen. 
 
Besluit:  
De ‘Gewijzigde beleidsregels inzake het verlenen van ontheffingen 
parkeerduurbeperking gemeente Goirle’ vast te stellen. 
 



 
 
 
 
 
      
 

 

3 SO Ontslag lid van de Participatieraad Goirle per 1-1-2023 
 
Toelichting: 
De derde termijn van de participatieraad Goirle van 3 jaar loopt. 
Tussentijds zijn al enkele leden gestopt en nieuwe leden benoemd. 
Nu is er nog één lid dat aftreedt. Wij stellen u voor dit vertrekkende 
lid ontslag te verlenen per 1 januari 2023. 
 
Besluit:  

1. Het volgende lid van de participatieraad ontslag verlenen 
met ingang van 1 januari 2023: de heer Groenendijk. 
 

4 FY Afwijken inkoopbeleid t.b.v. de crisisnoodopvang 
 
Toelichting: 
Op 4 oktober heeft u besloten om van 1 december 2022 tot 1 mei 
2023 zeventig vluchtelingen op te vangen in het oude missiehuis aan 
de Tilburgseweg 209. De gemeente zorgt ervoor dat het gebouw 
klaar is voor humane en veilige opvang. Denk aan zaken als het 
aansluiten en testen van de brandmeldcentrale, aanleg van een 
wifinetwerk, installatie van extra douches, legionellabeheersing en 
schoonmaak. Als de vluchtelingen er zijn zorgt de gemeente dat er 
wordt voorzien in het levensonderhoud en dagbesteding. 
  
Vanwege de spoed met betrekking tot de voorbereiding van de 
inrichting van het pand stellen wij voor om af te wijken van het 
gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen om af te wijken van het gemeentelijk 
inkoop- en aanbestedingsbeleid met betrekking tot de 
inrichting en het beheer van een crisisnoodopvang in het 
pand aan de Tilburgseweg 209 in Goirle. 

 

 
 
  


