
  
 

 

BESLUITENLIJST 
 

Raadsvergadering 22 september 2020 (19:30 uur – raadzaal) 

Aanwezig  Raad: 
Mark Verhoeven (Lijst Riel-Goirle), Erik Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Cees Pelkmans (Lijst Riel Goirle), Paul Brouwers (Lijst Riel-Goirle), 
Ineke Wolswijk (CDA), Sjaak Sperber (CDA), Christel van Neerven (Pro Actief Goirle), Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle),  
Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Bert van der Velden (Pro Actief Goirle), Monique van Brederode (VVD – tot en met agendapunt 8),  
Ad van Beurden (VVD), Trix Vissers (VVD), Stijn van den Brekel (SP), Piet Verheijen (D66), Janneke van den Hout (D66), Pernell Criens 
(PvdA), Arno de Laat (Arbeiderspartij Goirle-Riel) 

 College:  
Mark van Stappershoef (burgemeester), Jolie Hasselman (secretaris), Marijo Immink (wethouder), Piet Poos (wethouder), Johan Swaans 
(wethouder), Liselotte Franssen (wethouder) 

  

Afwezig  Raad: Deborah Eikelenboom 
College: - 

  

Voorzitter Burgemeester Mark van Stappershoef 

Griffier Berry van ’t Westeinde 

  

  

  

  

Opmerking De vergadering van 22 september kunt u hier terugkijken. 
 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/22-september/19:30


Bladnummer Datum 

2 22-09-2020 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

1 Opening - presentielijst De voorzitter opent de vergadering. 

2 Vaststelling van de agenda Ad van Beurden stelt voor om het raadsvoorstel 6 gewijzigd vaststellen bestem-
mingplan Boschkens Fase 4C van de agenda af te halen. 
 
Stemming 
Over het voorstel wordt met handopsteken gestemd. Het wordt verworpen met 4 
stemmen voor (VVD en SP) en 14 stemmen tegen (LRG, CDA, PAG, D66, PvdA, Ar-
beiderspartij) 
 
Op voorstel van Henk Gabriels wordt de motie “Gemeenten hebben meer structu-
reel geld nodig” aan de agenda toegevoegd. 

3 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 7 juli 2020 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

4 Lijst ingekomen stukken De raad stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stuk-
ken. 

5 Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zuidrand 
Goirle locatie Van Besouw 
Voorgesteld besluit 
I. kennis te nemen van het vastgestelde eindverslag van de in-

spraakprocedure dat als bijlage in de bestemmingsplantoe-
lichting is opgenomen; 

II. in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en 
wethouders gegeven beoordeling van de naar voren ge-
brachte zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan 
“Zuidrand Goirle locatie Van Besouw”, zoals uiteengezet in de 
"Nota zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan Zuidrand 
Goirle", welke geacht wordt van dit raadsbesluit deel uit te 
maken; 

III. in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en 
wethouders ambtshalve voorgestelde wijzigingen, zoals uit-
eengezet in het op dit raadsbesluit betrekking hebbende 

Amendementen en moties 
Er worden 2 amendementen (A1 en A2) ingediend en 2 moties (M1 en M2). Zie 
hieronder. 
Beide moties worden overgenomen door het college. 
 
Toezegging 
Wethouder Liselotte Franssen: zegt toe daar wat dat kan in gesprekken met ont-
wikkelaars te kijken naar de mogelijkheden van natuurinclusief bouwen. 
 
Stemmingen 
Over de amendementen wordt met handopsteken gestemd. Beide amendementen 
worden verworpen.  
Over het raadsvoorstel wordt met handopsteken gestemd. Het voorstel wordt aan-
vaard met 16 stemmen voor (LRG, CDA, PAG, VVD, D66 en PvdA) en 2 stemmen te-
gen (SP en Arbeiderspartij). 
 



Bladnummer Datum 

3 22-09-2020 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

raadsvoorstel, welke geacht wordt van dit raadsbesluit deel 
uit te maken; 

IV. geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 Wet 
 ruimtelijke ordening; 
V. het bestemmingsplan " Zuidrand Goirle locatie Van Besouw", 

bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als ver-
vat in het GML-bestand NL.IMRO.0785.BP2019001Zuidbesou-
vg01, met de bijbehorende bestanden, conform het bepaalde 
in de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimte-
lijke ordening, langs elektronische weg (digitaal) en analoog 
(papieren versie) gewijzigd vast te stellen, en te bepalen dat 
voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is 
gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de basis-
registratie grootschalige topografie (BGT) (2018-06-14)); 

IV. het beeldkwaliteitsplan “Van Besouw Goirle” van 5 februari 
2020, dat onderdeel uitmaakt van de regels van het bestem-
mingsplan “Zuidrand Goirle, locatie Van Besouw”, ongewij-
zigd vast te stellen als aanvulling op de welstandsnota van de 
gemeente Goirle, zoals bedoeld in artikel 12a van de Woning-
wet, en daarbij te bepalen dat deze aanvulling uitsluitend be-
trekking heeft op de gronden van het plangebied van het be-
stemmingsplan “Zuidrand Goirle, locatie Van Besouw”; 

V. conform het bepaalde in artikel 11 van het Besluit uitvoering 
Crisis- en herstelwet bij de bekendmaking van dit raadsbe-
sluit te vermelden dat afdeling 2, van hoofdstuk 1, van de Cri-
sis- en herstelwet, van toepassing is; 

VI. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om 
toestemming te verlenen om het bestemmingsplan eerder te 
mogen publiceren. 

 

 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit conform het voorstel.  
 



Bladnummer Datum 

4 22-09-2020 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

6 Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Boschkens 
fase 4C 
Voorgesteld besluit 
I. kennis te nemen van het vastgestelde eindverslag van de in-

spraakprocedure dat als bijlage in de bestemmingsplantoelich-
ting is opgenomen;  

II. in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en 
wethouders gegeven beoordeling van de naar voren gebrachte 
zienswijze, zoals uiteengezet in de “Nota zienswijzen ontwerp-
bestemmingsplan Boschkens fase 4C”, welke geacht wordt van 
dit raadsbesluit deel uit te maken;  

III. in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en 
wethouders voorgestelde ambtshalve wijzigingen, zoals uiteen-
gezet in het op dit raadsbesluit betrekking hebbende raads-
voorstel, welke geacht wordt van dit raadsbesluit deel uit te 
maken;  

IV. geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 Wet ruim-
telijke ordening;  

V. het bestemmingsplan "Boschkens fase 4C", bestaande uit de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-be-
stand NL.IMRO.0785.BP2019002Boschkens-vg01, met de bijbe-
horende bestanden, conform het bepaalde in de artikelen 1.2.1 
tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening, langs 
elektronische weg (digitaal) en analoog (papieren versie) gewij-
zigd vast te stellen, en te bepalen dat voor de locatie van de ge-
ometrische planobjecten gebruik is gemaakt van  een onder-
grond welke is ontleend aan basisregistratie grootschalige to-
pografie (BGT) (2019-02-14), basisregistratie kadaster (BRK) 
(2019-02-14);  

VI. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om toe-
stemming te verlenen om het bestemmingsplan eerder te mo-
gen publiceren;  

 
 
Stemmingen 
De raad stemt met handopsteken over het voorstel. Het voorstel wordt unaniem 
aanvaard. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit conform het voorstel.  



Bladnummer Datum 

5 22-09-2020 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

VII. conform het bepaalde in artikel 11 van het Besluit uitvoering 
Crisis- en herstelwet bij de bekendmaking van dit besluit te ver-
melden dat afdeling 2, van hoofdstuk 1, van de Crisis- en her-
stelwet, van toepassing is.  

7 Raadsvoorstel aanvullend budget invoering omgevingswet 
Voorgesteld besluit 
1. Kennis te nemen van de stand van zaken rond de invoering van 

de omgevingswet; 
2. Eenmalig een aanvullend budget van € 59.000,00 beschikbaar te 

stellen voor de invoering van de Omgevingswet, en het be-
staande krediet software VVH met € 15.000 te verhogen; 

3. Het eenmalige budget van € 59.000,00 te dekken uit de AWR;  
4. De extra kapitaallasten ad € 2.368,00 te verwerken in de (con-

cept)begroting 2021 en verder. 

 
Stemverklaring 
Arno de Laat: Ik ben voor het voorstel. Maar ik ga er van uit dat het college een 
stevige lobby gaat voeren in Den Haag. Dat het geld toch weer eens een keertje te-
rugkomt in onze de gemeentekas. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.  

8 PAUZE  

9 Raadsvoorstel zonnepanelen op CC Jan van Besouw 
Voorgesteld besluit 
1. Een krediet van € 75.600,00 beschikbaar te stellen voor zonnepa-

nelen op de theaterzaal van het CC Jan van Besouw.  
2. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen.  

 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.  

10 Raadsvoorstel zonnepanelen op de Leybron 
Voorgesteld besluit 
Passend bij de doelstelling uit het milieubeleidsplan Duurzaam Goirle 
om waar mogelijk op gemeentelijke gebouwen zonnepanelen te 
plaatsen, wordt krediet aangevraagd voor het plaatsen van zonnepa-
nelen op de Leybron. De exacte hoogte van het krediet is afhankelijk 
van de hoeveelheid en de plaatsing van de panelen, dit wordt duide-
lijk bij het selecteren van een aanbieder. Het maximaal benodigde 
krediet is € 45.000,00. 

 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/22-september/19:30/Raadsvoorstel-aanvullend-budget-invoering-omgevingswet/fragment1/#filmfragment=3623&offset=457


Bladnummer Datum 

6 22-09-2020 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

11 Raadsvoorstel Instellen Werkgroep Zicht en Grip Sociaal Domein 
Voorgesteld besluit 
In te stemmen met het instellen van de tijdelijke werkgroep Zicht en 
grip op het sociaal domein.  

 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 

12 Raadsvoorstel invullen vacatures in de gemeenteraad 
Voorgesteld besluit 
I. Als lid van de Vertrouwenscommissie functioneringsgesprekken 

burgemeester te benoemen: 

• Mark Verhoeven 
II. Als lid van de werkgeverscommissie griffie te benoemen:  

• Cees Pelkmans  

 
Stemmingen 
Schriftelijk wordt over het voorstel gestemd. De raad besluit unaniem tot de be-
noemingen. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit conform het voorstel.  

13 Inlichtingen vanuit het college  Mededeling: 
Wethouder Poos: Geeft aan dat de uitkomst van de laatste prognose jeugdzorg 
2020 is ontvangen. De prognose viel voor Goirle aanzienlijk lager uit dan eerdere 
prognoses. Dit lijkt met name te komen doordat er minder indicaties zijn afgege-
ven.  

14 Vragen aan het college  Er zijn geen vragen.  

 Motie over niet op de agenda opgenomen onderwerp:  
“Gemeenten hebben meer structureel geld nodig” 
 
Draagt het college op: 
Om samen met alle gemeenten in de regio Hart van Brabant  de 
reeds ingezette lobby actief en stevig voort te zetten richting het Rijk 
om de financiële koek groter te maken. Hiertoe werkt de regio Hart 
van Brabant samen met alle betrokken partijen zoals de VNG, G40, 
M50 en P10 en laten wij ons als Regio niet tegen elkaar uitspelen. 
Daarbij ligt de focus op de volgende aandachtspunten: 
1. Schaf de opschalingskorting af; 

 
Toezegging 
Burgemeester Mark van Stappershoef zegt toe de raad schriftelijk te informeren 
over de wijze waarop het college over de moties in de ALV van de VNG gaat stem-
men. 
Wethouder Liselotte Franssen zegt toe verslag te doen van de ALV van de VNG. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.  
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/22-september/19:30/Inlichtingen-vanuit-het-college/fragment1/#filmfragment=3629&offset=13


Bladnummer Datum 

7 22-09-2020 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

2. Compenseer de oplopende kosten in het sociaal domein voor 
met name de Jeugd  en Wmo en maak het Wmo-abonnements-
tarief ongedaan; 

3. Compenseer de niet beïnvloedbare kosten van de Coronacrisis; 
4. Zorg voor een normeringssystematiek waarop gemeenten niet 

hoeven toe te leggen; 
5. Zorg voor een financiële solide basis bij gemeenten in relatie tot 

de herverdeling van het gemeentefonds. 

15 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 

 
De vergadering wordt op 22 september 2020 om 22:40 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 3 november 2020. 
 
 
 
 

, de voorzitter 
 
 
 
 
 

, de griffier 
  



Bladnummer Datum 

8 22-09-2020 
 

Amendementen 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Beslispunt Stemming 

1 SP 5 Bestemmingsplan Zuidrand 
Van Besouw – Natuurbehoud 
Leij 

Punt 1 t/m 7  
Wijzigen in: 
De besluitvorming over het bestemmingsplan aan te houden en het 
college opdracht te geven: 
De vlonders bij de Leijwoningen schappen uit bestemmingsplan Van 
Besouw. De groene/blauwe zone dient zo groot mogelijk te zijn 
minimaal 5 meter of meer. Deze zone openbaar groen maken of om 
te vormen tot natuurtuin.  

Verworpen  
17 tegen (LRG, CDA, PAG, VVD, 
D66, Arbeiderspartij en PvdA) 
1 voor (SP) 

2 SP 5 Bestemmingsplan Zuidrand 
Van Besouw - prijsklasse 

Punt 1 t/m 7  
Wijzigen in: 
De besluitvorming over het bestemmingsplan aan te houden en het 
college opdracht te geven: 
In dit bestemmingsplan meer woningen te realiseren in de prijsklasse 
koop tot 185.000 euro en 185.000 euro tot 275.000 euro en huur tot 
720 euro en huur boven 720,  daarbij gebruik te maken van 
rijksbijdrage en/of maatregelen om met NBU tot een nieuw 
raadsvoorstel en overeenkomst te komen. 

Verworpen  
17 tegen (LRG, CDA, PAG, VVD, 
D66, Arbeiderspartij en PvdA) 
1 voor (SP) 

 
 
 

Moties 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Dictum Stemming 

1 SP 5 Bestemmingsplan Zuidrand 
Van Besouw - 

Draagt het college op: 
1. Met de projectontwikkelaar in gesprek te gaan over natuur 

inclusief bouwen met als doel de projectontwikkelaar aan te 
sporen om de woningen in het plan ‘Besouw ‘te voorzien van 
inbouwbroedkasten, dan wel dakgoten of dakpannen zodanig aan 

Overgenomen door het college 



Bladnummer Datum 

9 22-09-2020 
 

Moties 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Dictum Stemming 

te passen dat zij nestmogelijkheden bieden voor bijvoorbeeld 
Gierzwaluwen of andere vogelsoorten. 

2. Het B-Team Goirle /Riel uit te nodigen bij dit gesprek als 
adviesorgaan. Notulen van dit gesprek te delen met de raad. 

2 PAG- SP – 
CDA - LRG 

5 Bestemmingsplan Zuidrand 
Van Besouw - Ontwikkeling in-
tegrale visie op mobiliteit 

Roept het college van burgemeester en wethouders op om: 
1.  Een mobiliteitsplan op te stellen en dat te doen in een proces 

waarbij zowel de inwoners van Goirle en Riel als de raad een dui-
delijke plaats krijgen; 

2. Dat proces te voorzien van een duidelijke tijdslijn waarvan de ople-
vering niet later dan eind december 2021 mag liggen.  

3. De raad vóór eind december 2020 ter vaststelling een procesvoor-
stel voor de realisatie van het plan bedoeld onder 1. aan te bieden; 

4. De ontwikkeling van het mobiliteitsplan toe te spitsen op de vol-
gende 4 categorieën: 1. Voetgangers; 2. Fietsers; 3. Autogebrui-
kers en 4. gebruikers van het openbaar vervoer, waarbij voor al 
deze categorieën duidelijk wordt hoe een en ander is ingericht;  

5. Bij de totstandkoming van het procesvoorstel en het mobiliteits-
plan de aangehechte toelichting te gebruiken 

Overgenomen door het college, 
waarbij punt 5 als handreiking 
wordt gezien. 

3 PAG - VVD Niet geagendeerd onderwerp -
“Gemeenten hebben meer 
structureel geld nodig”   

Draagt het college op: 
Om samen met alle gemeenten in de regio Hart van Brabant  de 
reeds ingezette lobby actief en stevig voort te zetten richting het Rijk 
om de financiële koek groter te maken. Hiertoe werkt de regio Hart 
van Brabant samen met alle betrokken partijen zoals de VNG, G40, 
M50 en P10 en laten wij ons als Regio niet tegen elkaar uitspelen. 
Daarbij ligt de focus op de volgende aandachtspunten: 
1. Schaf de opschalingskorting af; 
2. Compenseer de oplopende kosten in het sociaal domein voor met 

name de Jeugd  en Wmo en maak het Wmo-abonnementstarief 
ongedaan; 

3. Compenseer de niet beïnvloedbare kosten van de Coronacrisis; 

Zonder stemming bij acclamatie 
unaniem aanvaard 
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Moties 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Dictum Stemming 

4. Zorg voor een normeringssystematiek waarop gemeenten niet 
hoeven toe te leggen; 

5. Zorg voor een financiële solide basis bij gemeenten in relatie tot 
de herverdeling van het gemeentefonds. 

 
 
 

Toezeggingen raad 22 september 2020   (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1 22-09-2020 Bestemmingsplan Zuidrand Van Be-
souw – daar waar dat kan in ge-
sprekken met ontwikkelaars te kij-
ken naar de mogelijkheden van na-
tuurinclusief bouwen. 

Wethouder Franssen  Doorlopende toezegging 

2 22-09-2020 Burgemeester Mark van Stappers-
hoef zegt toe de raad schriftelijk te 
informeren over de wijze waarop 
het college over de moties in de ALV 
van de VNG gaat stemmen 

Burgemeester z.s.m.  

3 22-09-2020 Motie ‘Gemeenten hebben meer 
structureel geld nodig’: Wethouder 
Liselotte Franssen zegt toe verslag te 
doen van de ALV van de VNG 

Wethouder Franssen Na ALV  

4 7-7-2020 Meedoen makkelijker maken – ar-
moedeval Eerst zorgen dat het land-
schap minimabeleid goed staat, 

Wethouder Immink 2021  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/22-september/19:30/Raadsvoorstel-gewijzigd-vaststellen-bestemmingsplan-Zuidrand-Goirle-locatie-Van-Besouw/fragment1/#filmfragment=3621&offset=3736
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/22-september/19:30/Raadsvoorstel-gewijzigd-vaststellen-bestemmingsplan-Zuidrand-Goirle-locatie-Van-Besouw/fragment1/#filmfragment=3621&offset=3736
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/22-september/19:30/Motie-over-niet-op-de-agenda-opgenomen-onderwerp-Regio-Hart-van-Brabant-lobby-financiele-ondersteuning-Rijk/fragment1/#filmfragment=3632&offset=618
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/22-september/19:30/Motie-over-niet-op-de-agenda-opgenomen-onderwerp-Regio-Hart-van-Brabant-lobby-financiele-ondersteuning-Rijk/fragment1/#filmfragment=3632&offset=618
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/22-september/19:30/Motie-over-niet-op-de-agenda-opgenomen-onderwerp-Regio-Hart-van-Brabant-lobby-financiele-ondersteuning-Rijk/fragment1/#filmfragment=3632&offset=847
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/22-september/19:30/Motie-over-niet-op-de-agenda-opgenomen-onderwerp-Regio-Hart-van-Brabant-lobby-financiele-ondersteuning-Rijk/fragment1/#filmfragment=3632&offset=847
https://raad.goirle.nl/v1/embed/Besluitvormend%20-%2007%20juli%202020%20-%20Raadzaal%20-%20Archief/start/10679/stop/10712/goirle_pexip_1/2020-07-07-19-18-18-Besluitvormend_1.mp4
https://raad.goirle.nl/v1/embed/Besluitvormend%20-%2007%20juli%202020%20-%20Raadzaal%20-%20Archief/start/10679/stop/10712/goirle_pexip_1/2020-07-07-19-18-18-Besluitvormend_1.mp4
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Toezeggingen raad 22 september 2020   (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

inclusief de meedoenregeling. Vol-
gend jaar volgt een uitgebreidere 
notitie om samen alle aspecten aan 
de armoedeval goed in kaart te 
brengen zodat daar de juiste keuzes 
in gemaakt kunnen worden.  

5 17-12-2019 Motie Ja-ja sticker Voor 1 mei 2020 
een notitie voor te bereiden voor de 
invoering van de ‘ja-ja-sticker’ in de 
gemeente Goirle: in beeld te bren-
gen wat de opties zijn om te kijken 
of er een optie is die ook rekening 
houdt met bezwaren. 

Wethouder Liselotte 
Franssen 

 In de regiegroep is op 30 maart gevraagd naar de 
voortgang van deze notitie 
20/5/2020 Voorstel volgt binnenkort, in ieder geval 
Q2 
23/6/2020 Raadsinformatie ontvangen. Motie 
wordt op basis onderzoek voorlopig niet uitgevoerd. 
Na de evaluatie nieuwe afvalinzameling (Q4 2020) 
wordt opnieuw bekeken of de invoering van de 
JA/JA-sticker wenselijk is. 

6 3-12-2019 1e herijking jeugdzorg – wat 
gevraagd is in het amendement uit 

te voeren (ieder kwartaal informatie 
te verstrekken inzake de regionale 
financiën betreffende jeugdzorg, 
gebaseerd op betrouwbare cijfers van 
de financiële prognose. Deze 
prognose altijd te duiden en te 
voorzien van een inschatting van 
mogelijke (financiële) risico's. En 
tussentijds proactief dan wel op 
verzoek van de raad of ten minste een 
keer per kwartaal, adequate 
informatie aan de raad te verschaffen 
over opvallende mutaties in 

Wethouder Piet Poos  18/12/2019: Afgesproken is dat hiervoor een 
raadswerkgroep wordt geformeerd. Inmiddels 
hebben zich hiervoor een aantal raadsleden 
aangemeld. Startbijeenkomst kan dus in januari 
2020 plaatsvinden.  
Daarnaast zal de raad actief van informatie worden 
voorzien, zodra deze beschikbaar is. 
12/3/2020: de raadswerkgroep is inmiddels een 
aantal keren bijeengeweest. De projectleider LOT 
heeft met de werkgroep afspraken gemaakt inzake 
monitoring. 
20/5/2020: afgehandeld (1e herijking jeugdzorg) 
Opmerking griffie: Eerste herijking jeugdzorg is geen 
antwoord op de vraag ieder kwartaal inzage te 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/17-december/19:30/Motie-Ja-Ja-sticker-voor-op-brievenbussen/fragment1/#filmfragment=3413&offset=742
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatie-23-6-2020-invoering-JAJA-sticker.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/03-december/19:30/Raadsvoorstel-2e-herijkte-deelbegroting-Jeugd-Hart-van-Brabant-2019/fragment1/#filmfragment=3387&offset=336
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/03-december/19:30/2019-1203-Amendement-zienswijze-herijkte-deelbegroting-Jeugd-regio-HvB-final.pdf


Bladnummer Datum 

12 22-09-2020 
 

Toezeggingen raad 22 september 2020   (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

beschikkingen via huisartsen, 
jeugdartsen en gecertificeerde 

instellingen) waarbij wel 
kanttekeningen worden geplaatst bij 
de vraag of het probleem financieel 
kan worden opgelost. 

verstrekken. Werk van de raadswerkgroep loopt nog 
door. Niet verwijderd. 
16/7/2020 Verzoek om de structureel te 
verstrekken informatie op een afzonderlijk 
document bij te houden en niet als totaal op de 
motie- en toezeggingenlijst.  

7 12-11-2019 Begroting – privatisering Haspel Pro-
beren om de rond de voorjaarsnota 
een beeld te hebben van de moge-
lijkheden en tijdlijnen van de privati-
sering Haspel  

Wethouder Piet Poos Rond de voorjaars-
nota  

12/03/2020: Uitvoering van deze motie gaat 
vertraging oplopen omdat er teveel opgaven op het 
gebied van cultuur en sport door 1 part time 
ambtenaar moeten worden opgepakt. O.a. het 
opstellen van de Cultuurnota heeft prioriteit 
gekregen. 
12/6/2020: maakt mede onderdeel uit van de 
privatisering sportparken 

8 26-3-2019 Motie onderzoek bouwhal: de kos-
ten (zowel ambtelijk als anders) voor 
uitvoering van deze motie worden 
bijgehouden en achteraf gerappor-
teerd aan de gemeenteraad. 

Wethouder Johan 
Swaans 

 7/8/2019: De kosten worden bijgehouden zodra het 
onderzoek van start gaat. 
20/5/20: Staat op motielijst, graag hier verwijderen 
Reactie griffie: het bijhouden van de kosten is niet 
opgenomen in de motie – niet verwijderd 

9 31-1-2017 Locatieonderzoek 't Loket lange ter-
mijn: Neemt in de uitwerking de 
functionele eisen voor huisvesting 't 
Loket mee (privacy etc.) 

Wethouder Poos Nog onbekend 7/8/2019: Wordt meegenomen in het onderzoek, 
naar verwachting Q4 2019 gereed 
5/3/2020. De pilot Doorontwikkeling van ’t Loket is 
recent van start gegaan. De uitkomsten daarvan 
wachten wij af voordat wij aan de slag gaan met de 
huisvesting.  

10 31-1-2017 Locatieonderzoek 't Loket lange ter-
mijn: Mainframe wordt in het on-
derzoek meegenomen 

Wethouder Poos Nog onbekend 7/8/2019: Wordt meegenomen in het onderzoek, 
naar verwachting Q4 2019 gereed 
5/3/2020: de wethouder is in gesprek met het 
bestuur van de Stichting Jong over vorm en inhoud 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-november/17:00/Raadsvoorstel-vaststelling-begroting-2020-en-dekkingsplan/fragment2/#filmfragment=3360&offset=3214
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/26-maart/22:00/Motie-onderzoek-mogelijkheden-bouw-en-opslaghal/fragment1/#filmfragment=3191&offset=948


Bladnummer Datum 

13 22-09-2020 
 

Toezeggingen raad 22 september 2020   (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

van het jongerenwerk en het besluit van de raad om 
met ingang van 2023 het gebouw Mainframe niet 
langer ter beschikking te stellen.  

 
 
 

Toezeggingen oordeelsvormende vergaderingen   (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1 1-9-2020 Bestemmingplan Boschkens fase 4a 
gaat in gesprek met initiatiefnemer 
en gebruikers spreekrecht over erf-
afscheiding en hoogte panden. 

Wethouder Franssen  Raadsinformatiebrief bij de raadsvergadering 22 
september. 

2 1-9-2020 Bestemmingplan Zuidrand schrifte-
lijk antwoord geven op de vraag hoe 
de groene erfafscheidingen in het 
plan geborgd worden 

Wethouder Franssen Voor 22 septem-
ber 2020 

schriftelijk 

3 16-6-2020 Motie geluidswal dat nader onder-
zoek naar de geluidswal wordt ge-
daan op het moment dat de geluids-
wal bij Bakertand is gerealiseerd om 
te zien of dan nog aan de geluids-
normen wordt voldaan. 

Wethouder Poos  Bij toezegging is besproken dat het lang duurt voor-
dat het moment van uitvoering is bereikt. 

 
 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2020/01-september/19:30/Raadsvoorstel-gewijzigd-vaststellen-bestemmingsplan-Boschkens-fase-4C/fragment1/#filmfragment=3613&offset=4595
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/22-september/19:30/Raadsvoorstel-gewijzigd-vaststellen-bestemmingsplan-Zuidrand-Goirle-locatie-Van-Besouw
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/22-september/19:30/Raadsvoorstel-gewijzigd-vaststellen-bestemmingsplan-Zuidrand-Goirle-locatie-Van-Besouw
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2020/01-september/19:30/Raadsvoorstel-gewijzigd-vaststellen-bestemmingsplan-Zuidrand-Goirle-locatie-Van-Besouw/fragment1/#filmfragment=3611&offset=6375
https://raad.goirle.nl/v1/embed/Oordeelsvormend%20-%2016%20juni%202020%20-%20Raadzaal%20-%20Archief/start/6458/stop/6525/goirle_pexip_1/2020-06-16-20-37-38-Oordeelsvormend_1.mp4


Bladnummer Datum 

14 22-09-2020 
 

Toezeggingen beeldvormende vergaderingen   (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

-      

 
 
 

Regiegroep 

Nr. Datum Wie? Wat Afdoening 

1 22-06-2020 Griffie Na de zomervakantie een goed afscheid/welkom regelen 
voor vertrokken/nieuwe raadsleden. 

 

2 07-09-2020 
 
 
21-09-2020 

Griffie Opvolging vacature Mark van Oosterwijk in regiegroep. 
 
Oproep uit laten gaan of er nieuwe leden zijn voor de voor-
zitterspool. Vanuit de voorzitterspool wordt de regiegroep 
samengesteld. 

 

3 21-09-2020 Griffie Verzoek per mail maken wie de  vergadering van 12 okto-
ber en 1 december kan voorzitten. 

Mail verstuurd 23/9 

4 21-9-2020 Griffie Afgesproken wordt dat de raad in de brief bij de begroting 
ook weer wordt geïnformeerd over de afspraken over het 
wijzigen van fysieke vergaderingen naar digitale bijeen-
komsten.   
Wanneer er weer veel moties en amendementen zijn, 
moet er rekening gehouden worden met lange stemproce-
dures.  

 

5 21-9-2020 Griffie De griffie wordt verzocht na te kijken of er een betrouw-
bare, betaalbare en veilige manier is om van huis uit digi-
taal te stemmen over raadsvoorstellen/moties en amende-
menten. 

 



Bladnummer Datum 

15 22-09-2020 
 

Regiegroep 

Nr. Datum Wie? Wat Afdoening 

6 21-9-2020 Wethouder Immink Met een voorstel komen over het proces voor de nota So-
ciaal Domein.  

Week van 5 oktober 

7 21-9-2020 Griffie Bij de raadsleden inventariseren of er belangstelling is voor 
lidmaatschap voorzitterspool/regiegroep 

 

 


