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1 
 

FY Standplaatsenbeleid gemeente Goirle 2021 
 
Toelichting: 
Het huidige standplaatsenbeleid, vastgelegd in de Nota betreffende 
het te voeren beleid inzake standplaatsen, dateert van 1993 en is 
aan vervanging toe. Inmiddels maakt Riel, waar geen vaste 
weekmarkt is, onderdeel uit van de gemeente Goirle en is ook de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vernieuwd. 
In het nieuwe standplaatsenbeleid dat is gebaseerd op artikel 5:17 
en 5:18 van de APV wordt een maximum aantal standplaatsen 
bepaald, zowel vaste standplaatsen als seizoensplaatsen. Locaties 
van de vaste standplaatsen worden in principe aangewezen op de 
locaties Kloosterplein, Van Hogendorpplein (Koningsschild), 
Tijvoortsebaan (Karwei), Dorpsplein Riel en Blokkakkers 
(Boerenschuur). De mogelijkheid is opgenomen dat andere dan de 
hierboven genoemde plekken kunnen worden aangevraagd als 
wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Deze hebben met 
name betrekking op verkeersveiligheid, brandveiligheid en vrije 
doorgang. Voor een aanvraag om standplaatsvergunning worden 
legeskosten en precario in rekening gebracht. 
  
Besluit:  

1. In te stemmen met het Standplaatsenbeleid 2021 voor de 
gemeente Goirle. 

2. De raad hierover te informeren. 
 

2 FY Evaluatie grondstoffenbeleidsplan 
 
Toelichting: 
Door de drukke agenda van de raad wordt de evaluatie van het 
grondstoffenbeleidsplan aan de raad aangeboden door middel van 
deze raadsinformatiebrief. 
 
Besluit:  
1)      Kennis te nemen van de evaluatie van het 
grondstoffenbeleidsplan 2016-2021 
2)      In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en 
evaluatierapport voor het informeren van de gemeenteraad. 
 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 FY Raamovereenkomst LEC´s REKS 
 
Toelichting: 
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat ten behoeve van de 
omgevingsparticipatie partijen gelijkwaardig samenwerken. Dit 
vertaalt zich in evenwichtige eigendomsverdeling in een gebied 
waarbij gestreefd wordt naar 50% eigendom van de productie voor 
de lokale omgeving (burgers, bedrijven en andere organisaties). 
Tijdens de Regionale Radenavond van de Regio Hart van Brabant op 
19 februari 2020 is door de Lokale Energie Coöperaties (LEC’s) HvB 
aangegeven dat zij de ontwikkeling en uitvoering van de REKS willen 
ondersteunen. Deze ondersteuning is vastgelegd in een door alle 14 
LEC’s HvB ondertekende intentieverklaring. 
Naar aanleiding van dit aanbod is afgesproken om nader te 
onderzoeken op welke manier de samenwerking tussen de 
gemeenten en de 14 LEC’s in het kader van de REKS vormgegeven 
kan worden. Dit heeft geleid tot een raamovereenkomst. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met de Raamovereenkomst voor 
samenwerking regio Hart van Brabant gemeenten en 
coöperatie Burgerparticipatie REKS HvB U.A. i.o. 

2. Wethouder Franssen te mandateren om deze 
raamovereenkomst namens het college te tekenen. 
 

 
 


