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1 VVH Vaststellen Collectieve festiviteiten 2021 
 
Toelichting: 
Op grond van artikel 4.2 van de Algemene plaatselijke verordening 
Goirle 2016 (Apv) kan het college ieder kalenderjaar een aantal 
collectieve festiviteiten vaststellen. Op deze dagen zijn de 
geluidsnormen zoals deze zijn opgenomen in de artikelen 2:17, 2:19 
en 2:20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 van de 
Apv niet van toepassing. De collectieve activiteiten zijn in principe 
ieder jaar dezelfde. De collectieve festiviteiten moeten uiterlijk 4 
weken voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar worden 
vastgesteld. 
 
Besluit:  

1. De volgende Collectieve festiviteiten vast te stellen voor het 
jaar 2021 

• Koningsdag Goirle en Riel; dinsdag 27 april 2021 

• Kermis Goirle, van 26 tot en met 30 juni 2021 

• Kermis Riel, van 18 tot en met 21 september 2021 

• Oud en Nieuw Goirle en Riel 31 december 2021 en 1 
januari 2022 
 

2 ONT Onderwijshuisvestingsprogramma 2021 
 
Toelichting: 
Aan de orde is de vaststelling van het 
onderwijshuisvestingsprogramma voor het kalenderjaar 2021. Uw 
college dient tot vaststelling van dit programma te besluiten. In dit 
programma is een drietal voorzieningen opgenomen, te weten de 
uitbreidingen van de eerste inrichtingen onderwijsleerpakket en 
meubilair voor de basisscholen Open Hof en Den Bongerd en herstel 
van de gevel/het dak van basisschool De Kleine Akkers. 
 
Besluit:  

1. tot vaststelling van het Onderwijshuisvestingprogramma 
voor het kalenderjaar 2021 (OHP 2021) te besluiten; 

2. de kosten van het OHP 2021 te dekken op de in het voorstel 
voorgestelde wijze; 

3. met betrekking tot de voorziening herstel van het dak van 
basisschool De Kleine Akkers artikel 30 van de Verordening 
voorzieningen huisvesting gemeente Goirle toe te passen; 

4. de schoolbesturen schriftelijk in kennis te stellen van de 
besluiten ad 1 t/m ad 3. 

 



 
 
 
 
 
      
 

 
 

3 ONT Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Leijoever 
 
Toelichting: 
Het bestemmingsplan “Leijoever”, dat voorziet in maximaal 14 
woningen op het voormalige terrein van het Skolgebouw te Riel, is 
gereed om door de gemeenteraad ongewijzigd te worden 
vastgesteld. 
Onderhavige bouwontwikkeling (tweekappers en patiobungalows) 
voorziet in een stedenbouwkundige verantwoorde en kwalitatieve 
invulling van het terrein van het voormalige Skolgebouw. Het betreft 
een geprioriteerde woningbouwlocatie en het beoogde woonmilieu 
('landelijk wonen in een dorps woonmilieu') voorziet in een 
aantoonbare behoefte aan gewenste woningen (patiobungalows en 
tweekappers). Voor alle woningen is een programma op de begane 
grond mogelijk, waardoor de woningen geschikt zijn voor 
senioren.Met deze ontwikkeling wordt tevens een bestaande 
verouderde bedrijfslocatie opgeheven en wegbestemd, en zal de 
aanwezige bodemverontreiniging worden gesaneerd. 
Realisatie van dit project dient een groot maatschappelijk belang en 
voldoet aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid zoals 
vastgelegd in de Woonvisie, dat tot doel heeft te voorzien in diverse 
woningtypen voor verschillende doelgroepen. 
 
Besluit:  
Gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan “Leijoever” 
ongewijzigd vast te stellen conform bijgevoegd 
conceptraadsvoorstel en conceptraadsbesluit. Indieners van de 
zienswijzen en de projectontwikkelaar berichten conform 
bijgevoegde conceptbrieven. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

4 ONT Energieloket 
 
Toelichting: 
In het samenwerkingsconvenant dat in 2019 is gesloten tussen de 
gemeente en stichting Duurzaam Riel Goirle (DRG) is als één van de 
projecten het opzetten van een Energieloket benoemd. Inmiddels 
heeft DRG een voorstel voor de realisatie van een digitaal 
Energieloket voorbereid. Ook is subsidie hiervoor bij de provincie 
(Brabant geeft Energie) en het Rijk (RRE) aangevraagd en ontvangen. 
Met deze subsidies kan het Energieloket worden opgezet en het 
eerste jaar werken, maar om het enkele jaren operationeel te 
kunnen houden is aanvullend budget nodig. 
 
Besluit:  

1. Samen met stichting Duurzaam Riel Goirle een digitaal 
Energieloket te realiseren. 

2. De kosten voor het in stand houden van het Energieloket 
tot eind 2023 (€ 50.000,00) te financieren uit het budget dat 
is gereserveerd voor de Energietransitie. 
 

 
 
  


