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BESLUITENLIJST van de raadsvergadering 

van 7 juli 2020 19.30 uur 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

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 – tot agendapunt 3), Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle), Henk 
Gabriëls (Pro Actief Goirle), Bert van der Velden (Pro Actief Goirle – vanaf agendapunt 4), Monique van Brederode (VVD), Ad van Beurden (VVD), 
Trix Vissers (VVD), Stijn van den Brekel (SP), Deborah Eikelenboom (SP), Piet Verheijen (D66), Janneke van den Hout (D66), Pernell Criens (PvdA), 
Arno de Laat (Arbeiderspartij Goirle-Riel – vanaf agendapunt 4)  
 

 College: Marijo Immink, Johan Swaans,  Piet Poos, Liselotte Franssen 
 

Afwezig: Raad: Tess van de Wiel (CDA) 
 

Voorzitter: Burgemeester Mark van Stappershoef    
Griffier:  Berry van ’t Westeinde 

 
De gemeenteraad heeft digitaal vergaderd via Pexip. De vergadering van 7 juli 2020 kunt u hier terugkijken.  
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/16-juni/19:30
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Nr. Onderwerp Besluit 

1.  Opening – presentielijst 
 

De voorzitter opent de vergadering. 

2.  Vaststelling van de agenda 
 

Aan de vergadering wordt de motie “Opvang kinderen uit 
Griekse kampen” toe te voegen. 
 

3.  Afscheid raadslid Christel van Neerven 
 

Afscheid wordt genomen van Christel van Neerven 

4.  Raadsvoorstel tussentijdse benoeming nieuw raadslid 
Voorgesteld besluit 
Te besluiten tot toelating van de heer H.J.F.M. van der Velden als raadslid van de 
gemeenteraad van de gemeente Goirle. 

Een commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven, 
bestaande uit Monique van Brederode, Piet Verheijen en 
Pernell Criens wordt ingesteld. De commissie concludeert dat 
de heer Van der Velden voldoet aan de gestelde wettelijke 
eisen.  
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel.  
 
De heer Bert van der Velden legt de verklaring en belofte af. 
 

5.  Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 2/3 juni en 16 juni 2020 
 

De raad stelt de besluitenlijsten ongewijzigd vast. 

6.  Lijst ingekomen stukken  
 

De raad stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening van 
de ingekomen stukken. 

7.  Raadsvoorstel jaarstukken Goirle 2019 
Voorgesteld besluit 
1. De jaarstukken 2019 vast te stellen; 
2. Het tekort van € 3.509.535 als volgt te bestemmen: € 3.746.633 te onttrekken 
aan de algemene reserve en € 237.098 toe te voegen aan een nieuwe te creëren 
bestemmingsreserve “duurzaamheid”; 
3. De begroting 2020 te wijzigen als gevolg van de bestemming van het resultaat. 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel 
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8.  Raadsvoorstel 1e Burap 2020 
Voorgesteld besluit 
1. Vast te stellen de 5e begrotingswijziging van de begroting 2020, inclusief de 
voorgestelde maatregelen. 
2. Het tekort uit de 1e BURAP 2020 van € 1.494.030, na correctie voorgestelde 
maatregelen € 954.030, te dekken door aanwending van de AWR. 
3. Vast te stellen de voorgestelde maatregelen om het tekort in 2020 in te perken 
met € 540.000.  
o Maatregelen nemen binnen het gebied Jeugd en WMO: € 300.000; 
o Vacaturestop en minder inhuur van externen: € 200.000; 
o Subsidies (Bruisfonds en incidentele subsidies) niet verder inzetten: € 10.000; 
o STIKA: voordeel afrekening subsidie Provincie: € 30.000 
 

Moties  
Twee moties worden ingediend (M1 en M2 – zie hieronder).  
 
Toezeggingen 
De burgemeester zegt nogmaals toe dat er nog voor de 
zomervakantie een raadsinformatie wordt verstrekt over de 
organisatie en voor te stellen aan de regiegroep om deze brief 
op 25 augustus te bespreken  in de beeldvormende avond.  
 
Stemmingen  
Hoofdelijk wordt gestemd over motie 1 en het raadsvoorstel. 
De motie wordt aanvaard (stemming zie hieronder). Het 
voorstel wordt aanvaard met 17 stemmen voor (LRG, CDA, 
PAG, VVD, SP, D66, PvdA) en 1 stem tegen  (Arbeiderspartij) 
 
Stemverklaring  
Motie 1 (positieve draai cultuuronderwijs) 
Henk Gabriels: ik vind het op dit moment nog veel te 
onoverzichtelijk om hier goede soep van te maken. 
Mark van Oosterwijk: het lijkt mij een goed idee als de mensen 
van het burgerinitiatief en de mensen die namens Factorium 
bezig zijn met een doorstart met elkaar het gesprek gaan en 
komen tot 1 initiatief. Twee initiatieven lijkt mij niet nodig.  
Janneke van den Hout: dat ik in de strekking van meneer Van 
Oosterwijk het burgerinitiatief van harte uitnodig om 
gesprekken aan te gaan die zij denken dat nodig zijn om het 
burgerinitiatief tot een succes te laten worden. 

Piet Verheijen er is nog veel te veel onduidelijkheid op dit 
moment en voor mij ook onduidelijkheid voor de positie 
die het burgerinitiatief gaat kiezen. Ik wil eerst die 
duidelijkheid hebben en dan kan ik een positie kiezen. 
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Monique van Brederode onderschrijft de grote onduidelijkheid 
met 2 dingen naast elkaar. Dat moet naar 1 laten we eerst nog 
verder kijken. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel 

9.  Raadsvoorstel Bouwstenennotitie Omgevingsvisie 
Voorgesteld besluit 
1. Kennis te nemen van de notitie Bouwstenen Omgevingsvisie Goirle 
2. De 3 centrale waarden: 
- Doenerig dorp 
- Prachtlandschap van de Toekomst 
- Goed toeven 
vast te stellen. 
3. In te stemmen met de 9 deelgebieden, zoals afgebakend en beschreven in de 
notitie. 
4. In te stemmen met de 16 beleidsthema´s, zoals genoemd en beschreven in de 
notitie. 
5. In te stemmen met de belangrijkste discussiepunten en het vervolgproces, 
zoals genoemd en beschreven in de notitie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel 

10.  Raadsvoorstel Meedoen makkelijker maken 
Voorgesteld besluit 
1. De nota “Meedoen makkelijker maken” vast te stellen als uitgangspunt voor te 
voeren beleid.  
2. Jaarlijks een evaluatie uit te voeren samen met de Participatieraad 
3. De financiering van de invoering van een “meedoenregeling” in 2021 te 
betrekken bij de afwegingen in het kader van de begroting 2021. 
 

Moties en amendementen 
Bij dit voorstel zijn 2 moties ingediend (M3 en M4). 
Motie 4 wordt niet in stemming gebracht. 
 
Stemmingen 
Over Motie 3 wordt hoofdelijk gestemd (zie hieronder). De 
motie wordt verworpen.  
 
Stemverklaring  
Motie M3: minimum loon 



 

 

 

               

 5 

Janneke van den Hout 
We hebben gezien dat er ook landelijk wordt gekeken naar de 
mogelijkheden. Het lijkt mij goed dat we de landelijke politiek 
zijn werk laten doen. 
 
Stijn van den Brekel 
Vindt het raad dat andere moties die landelijk zijn wel worden 
aangenomen in de raad en deze niet. Terwijl andere gemeentes 
wel zijn geweest die er wel mee hebben ingestemd.  
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel 

11.  Raadsvoorstel Motie geluidswal langs de A58 
Voorgesteld besluit 
1 Een geluidswal zoals bedoeld in de motie van 18 februari 2020 is binnen de 
financiële mogelijkheden van Goirle niet uitvoerbaar, en zal daarom niet gebouwd 
worden. 
2 Geen verder onderzoek te laten uitvoeren  naar de financiële haalbaarheid van 
een geluidswal. 
 

 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad neemt besluit het voorstel nu van tafel te halen en op 
een later moment, zo kort mogelijk na de zomer terugkomen 
met een nieuw voorstel, rekening houdend met de 
beraadslagingen. Zoek de samenwerking en ga met elkaar aan 
tafel.  
 

12.  Raadsvoorstel bestemmingsplan Leijvennen 
Voorgesteld besluit 
I. kennis te nemen van het vastgestelde eindverslag van de inspraakprocedure dat 
als bijlage in de bestemmingsplantoelichting is opgenomen; 
II. in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wethouders 
gegeven beoordeling van de naar voren gebrachte zienswijzen over het 
ontwerpbestemmingsplan Landgoed Leijvennen, zoals uiteengezet in de "Nota 
zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Landgoed Leijvennen", welke geacht wordt 
van dit raadsbesluit deel uit te maken;  

 
Stemmingen 
Het voorstel wordt aanvaard met 15 stemmen voor (LRG, CDA 
en 3 stemmen tegen (SP en Arbeiderspartij) 
 
Stemverklaring 
Stijn van den Brekel  
Ik kan mij het debat herinneren tijdens de verkiezing in Riel 
waar iedereen vond dat in de natuur niet gebouwd worden. En 
nou neemt iedereen dat besluit wel.  

https://raad.goirle.nl/v1/embed/Besluitvormend%20-%2007%20juli%202020%20-%20Raadzaal%20-%20Archief/start/15276/stop/15297/goirle_pexip_1/2020-07-07-19-18-18-Besluitvormend_1.mp4
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III. in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wethouders 
ambtshalve voorgestelde wijzigingen, zoals uiteengezet in de "Nota ambtshalve 
wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Landgoed Leijvenen", 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 aangepaste bestemmingsplan “Landgoed Leijvennen”, bestaande uit de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0785.BP2017003Landgoed-vg01, met de bijbehorende 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) 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 basisregistratie kadaster (2018-03-15). 
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 

13.  Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Heisteeg 
Voorgesteld besluit 
I. Kennis te nemen van het vastgestelde eindverslag van de inspraakprocedure dat 
als bijlage in de bestemmingsplantoelichting is opgenomen; 
II. in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wethouders 
ambtshalve voorgestelde wijzigingen, zoals uiteengezet in de "Nota ambtshalve 
wijzigingen ontwerp-bestemmingsplan Heisteeg (van Eekelen)", welke geacht 
wordt van dit raadsbesluit deel uit te maken; 
III. geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 Wet ruimtelijke 
ordening; 
IV. het bestemmingsplan “Heisteeg (van Eekelen), bestaande uit de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0785.BP2017002Woninghei-vg01, met de bijbehorende bestanden, 
conform het bepaalde in de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel 
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ruimtelijke 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 basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2017-01-05); 
V. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om toestemming te 
verlenen om het bestemmingsplan eerder te mogen publiceren; 
 

14.  Raadsvoorstel verlenging contract BDO 
Voorgesteld besluit 
1. De opdracht voor uitvoering van de accountantscontrole over het boekjaar 
2021 te gunnen aan BDO 
 
 

 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel 

15.  Raadsvoorstel Jaarstukken GGD Hart voor Brabant 2019, begroting 2021 GGD 
Hart voor Brabant 
Voorgesteld besluit 
- een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2021 van de GGD 
Hart voor Brabant en de daarin voorgestelde bijdrage van € 34,09 per inwoner.  
- kennis te hebben genomen van de jaarstukken 2019 van de GGD Hart voor 
Brabant. 
 

 
 
 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel 

16.  Raadsvoorstel Begroting 2021 RAV Brabant MWN en jaarrekening RAV Brabant 
MWN 2019 
Voorgesteld besluit 
1. Een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting en In te stemmen 
met de beleidsbegroting 2021 RAV Brabant Midden-West-Noord; 
2. Kennis te hebben genomen van de jaarrekening 2019 RAV Brabant Midden-
West-Noord. 
 

 
 
 
 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel 
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17.  Inlichtingen vanuit het college  
 

Mededeling wethouder Franssen: 

• Woningbouwprogramma en prioriteringsnotitie zijn 
niet voor de zomer aangeboden aan de raad. Gebleken 
is dat prioritering niet langer nodig is. Daarom moeten 
we op een andere wijze sturing gaan geven aan het 
woningbouwprogramma. Dit vraagt om een andere 
benadering. 

• Bij de ingekomen stukken zit een brief over 
zonneweiden. Dat zat er vanavond niet in. Er zijn 
contacten met de briefschrijver. De raad heeft het 
college gevraagd vaart te maken met zonneweides. Het 
college is aan de slag met de initiatiefnemers en 
omwonenden te spreken. Er wordt ook een 
omgevingsdialoog gevoerd over dit onderwerp. Het 
heeft de aandacht van het college 

Wethouder Swaans deelt mee dat de enquete over de 
bezuinigingen is gesloten. In totaal hebben 425 mensen de 
vragenlijst in gevuld. 375 zijn lid van het inwonerspanel. Het 
inwonerspanel heeft nu 463 leden. 
 
Wethouder Poos geeft aan dat de er subsidie komt voor het 
plaatsen van zonnepanelen bij Jan van Besouw. Het college 
neemt hier volgende week een besluit over een voorstel aan de 
raad.  
 

18.  Vragen aan het college  
 

De aangekondigde vragen worden schriftelijk gesteld. 

 Motie over niet op de agenda opgenomen onderwerp: Opvang kinderen uit 
Griekse kampen  
Draagt het college op  

Stemverklaring 

https://raad.goirle.nl/v1/embed/Besluitvormend%20-%2007%20juli%202020%20-%20Raadzaal%20-%20Archief/start/15572/stop/15852/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/15873/stop/15907/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/15922/stop/15986/goirle_pexip_1/2020-07-07-19-18-18-Besluitvormend_1.mp4
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De Nederlandse regering schriftelijk te laten weten dat de gemeente Goirle van 
harte bereid is om alleenstaande minderjarige asielzoekers uit de Griekse kampen 
op te nemen.  
Een kopie van dit schrijven met de raad te delen. 

Erik Schellekens de regering heeft afgesproken dat 500 
kinderen naar het Griekse vaste land worden gebracht, dat is 
voor hem op dit moment een voldoende stap. 
Trix Vissers is zich er terdege van bewust dat we het probleem 
hier niet oplossen, maar de situatie is zo schrijnend daar en dan 
drukt zij zich nog heel zacht en voorzichtig uit. 
 
De motie is aanvaard met 12 stemmen voor (CDA, PAG, VVD 
(Vissers), SP, D66, PvdA, Arbeiderspartij) en 6 stemmen tegen 
(LRG, VVD (Van Brederode, Van Beurden)) 

19.  Voorrang fietsers op rotonde 
Verzoekt het college 
- Bij aanleg, aanpassing of (groot) onderhoud van rotondes in de toekomst 
de voorrangssituatie aan te passen zodat fietsers voorrang hebben; 
- In het najaar (<1 december) van 2020 met de raad het gesprek aan te 
gaan over het aanpassen van de voorrangssituatie op rotondes en daartoe een 
discussienotitie (wat zijn voordelen, wat zijn nadelen van het aanpassen?) voor te 
bereiden; 
 

Stemming 
Gewijzigde motie aanvaard met 17 stemmen voor (LRG, CDA 
(Wolswijk), PAG, VVD, SP, D66, PvdA, Arbeiderspartij) en 1 stem 
tegen (CDA Sperber) 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
Verzoekt het college 

- In het najaar (<1 december) van 2020 met de raad het 
gesprek aan te gaan over het aanpassen van de 
voorrangssituatie op rotondes en daartoe een 
discussienotitie (wat zijn voordelen, wat zijn nadelen 
van het aanpassen?) voor te bereiden; 

 
 

20.  Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering. 
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De vergadering wordt op 8 juli 2020 om 0:15  uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 22 september 2020. 
 

         , de voorzitter 
 
 
 
 

 
, de griffier 
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Amendementen 

Nr Indiener Onderwerp Beslispunt Stemming 

A1 PAG, LRG, 
PvdA 

Agendapunt 11 

Motie geluidswal 

langs A58 

1. Beslispunt 1 wordt aangepast in: 
Een geluidswal zoals bedoeld in de motie van 18 februari 2020 is binnen de 
financiële mogelijkheden van Goirle op dit moment niet uitvoerbaar. De aanleg zal 
later heroverwogen worden. 
2. Beslispunt 2 wordt verwijderd.  
Aan het besluit wordt beslispunt 3, 4 en 5 toegevoegd: 
3. Na het gereedkomen van de geluidswal Bakertand en/of de nieuwbouw in het 
eerste gedeelte (deel A) van de Bakertand onderzoek te doen naar de geluidshinder 
van de A58 voor de woningen in Goirle noord.  
4. Bij het beoordelen van de resultaten van het onderzoek als norm aan te houden 
de streefnorm van maximaal 60 dB(A) aan de gevel en 36 dB(A)  in de woning. 
5. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zoeken naar financiële middelen 
om de te nemen maatregelen zoals bedoeld in de motie geluidwerende 
voorzieningen te kunnen financieren en realiseren. 

 

  
  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/07-juli/19:30/11-Concept-amendement-PAG-motie-geluidswal-A58.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/07-juli/19:30/11-Concept-amendement-PAG-motie-geluidswal-A58.pdf
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Moties: 

Nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 

M1 PvdA Agendapunt 7 Burap I 2020, Positieve 
draai cultuuronderwijs 

Draagt het college op: 
-Om met het Burgerinitiatief in gesprek te gaan over de 

regievoering op het cultuuronderwijs in 2020 en 2021; 

-Om met een voorstel te komen dat op 1 september 2020 

Oordeelsvormend en op 22 september 2020 

Besluitvormend wordt behandeld door de raad. 

 

Aanvaard met 10 
stemmen voor (LRG, CDA, 
SP, PvdA, Arbeiderspartij) 
en 8 stemmen tegen (PAG, 
VVD, D66)  

M2 CDA, SP Agendapunt 7 Burap I 2020, interne 
organisatie 

roept het College van Burgemeester en Wethouders op 
om: 
-alsnog uitvoering te geven aan de door haar op 6 
november 2018 overgenomen motie en met name de 
daaraan verbonden toezegging om de gemeenteraad 
driemaandelijks een update te geven over de acties die 
worden ondernomen om grip te krijgen op de stijgende 
kosten van de interne organisatie, 
-de gemeenteraad in het najaar van 2020 een plan voor te 
leggen om grip te krijgen op de stijgende kosten van de 
interne organisatie, 
-de raad driemaandelijks over het verloop van de kosten 
binnen de interne organisatie te informeren, ten minste 
tot het moment dat de bezuiniging ook daadwerkelijk 
geeffectueerd is. 

Aangehouden – niet in 
stemming gebracht 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/07-juli/19:30/08-Concept-motie-PvdA-cultuurbehoud-met-Burgerinitiatief.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/07-juli/19:30/08-Concept-motie-PvdA-cultuurbehoud-met-Burgerinitiatief.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/07-juli/19:30/08-Concept-motie-CDA-Interne-organisatie.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/07-juli/19:30/08-Concept-motie-CDA-Interne-organisatie.pdf
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Nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 

M3 SP Agendapunt 10 Meedoen Makkelijker 
Maken Voor 14 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 
-Om middels een brief aan te dringen bij de landelijke 
regering om het minimumloon te verhogen naar 14 euro 
per uur en de raad te informeren over de resultaten. 
Verzoekt de griffie: 
-Deze motie namens Goirle ter kennis te brengen bij de 
gemeenteraden in Nederlandse gemeenten. 

Verworpen met 2 
stemmen voor (SP) en 16 
stemmen tegen (LRG, 
CDA, PAG, VVD, D66, 
PvdA, Arbeiderspartij) 

M4 LRG, SP Agendapunt 10 Meedoen Makkelijker 
Maken meedoenregeling volwassenen 

Verzoekt het college: 
Bij de uitwerking van een meedoenregeling voor 
volwassenen maatregelen toe te voegen om de 
armoedeval te beperken. 

Wordt niet in stemming 
gebracht 

M5 SP, CDA, PvdA Opvang kinderen uit Griekse kampen Draagt het college op:   
- In naam van het college en de gemeenteraad aan 
te sluiten bij de 'Coalition of the Willing'    
- in een brief richting het kabinet aan te geven dat 
de gemeente Goirle openstaat voor overleg m.b.t. een 
aantal kinderen uit Griekse opvangkampen een veilige 
plek te bieden in Goirle ; en  
- een kopie van deze brief met de raad te delen . 

Aanvaard met 12 
stemmen voor (CDA, PAG, 
VVD (Vissers), SP, D66, 
PvdA, Arbeiderspartij) en 6 
stemmen tegen (LRG, VVD 
(Van Brederode, Van 
Beurden)) 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/07-juli/19:30/10-Concept-motie-SP-Voor-14-actie.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/07-juli/19:30/10-Concept-motie-LRG-Voorkomen-armoedeval.pdf
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Nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 

M6 PAG, SP Voorrang fietsers op rotonde Verzoekt het college 
- Bij aanleg, aanpassing of (groot) onderhoud van 
rotondes in de toekomst de voorrangssituatie aan te 
passen zodat fietsers voorrang hebben; 
- In het najaar (<1 december) van 2020 met de raad 
het gesprek aan te gaan over het aanpassen van de 
voorrangssituatie op rotondes en daartoe een 
discussienotitie (wat zijn voordelen, wat zijn nadelen van 
het aanpassen?) voor te bereiden; 

Gewijzigde motie 
aanvaard met 17 stemmen 
voor (LRG, CDA (Wolswijk), 
PAG, VVD, SP, D66, PvdA, 
Arbeiderspartij) en 1 stem 
tegen (CDA Sperber) 
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Toezeggingen raad 7 juli 2020  

 

Voorgesteld wordt te besluiten dat de grijs gemarkeerde toezeggingen afgedaan zijn. 
 

Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1. 7-7-
2020 

Burap I 2020 - organisatieontwikkeling nog 
voor de zomervakantie een raadsinformatie 
wordt verstrekt over de organisatie en voor 
te stellen aan de regiegroep om deze brief 
op 25 augustus te bespreken  in de 
beeldvormende avond 

Burgemeester 
Van 
Stappershoef 

10/7/2020 – 
25/8/2020 

De RIB is ter kennis gebracht van de raad op 9-7-2020. 

2.  7-7-
2020 

Meedoen makkelijker maken – armoedeval 
Eerst zorgen dat het landschap 
minimabeleid goed staat, inclusief de 
meedoenregeling. Volgend 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.  

Wethouder 
Immink 

2021  

3. 16-6-
2020 

Aanpassing woningbouwtabel Bakertand 
Kijken of de berekening van de heer De Laat 
klopt dat 43,75% in de categorie 
betaalbaar/goedkoop valt. Klopt het dat dat 
ongeveer 218 woningen zijn? 

Wethouder 
Swaans 

 1/7/2020 Raadsinformatie ontvangen. 

https://raad.goirle.nl/v1/embed/Besluitvormend%20-%2007%20juli%202020%20-%20Raadzaal%20-%20Archief/start/7910/stop/7983/goirle_pexip_1/2020-07-07-19-18-18-Besluitvormend_1.mp4
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatie-10-7-2020-organisatieontwikkeling.pdf
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-%2016%20juni%202020%20-%20Raadzaal%20-%20Archief/start/1659/stop/1685/goirle_pexip_1/2020-06-16-19-30-38-Besluitvormend_1.mp4
https://raad.goirle.nl/v1/embed/Besluitvormend%20-%2016%20juni%202020%20-%20Raadzaal%20-%20Archief/start/1539/stop/1583/goirle_pexip_1/2020-06-16-19-30-38-Besluitvormend_1.mp4
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2020/22-september/19:30/C2-Antwoord-1-7-2020-op-vraag-Arbeiderspartij-over-bereking-percentage-betaalbaar-goedkoop-Bakertand.pdf


 

 

 

               

 16 

Voorgesteld wordt te besluiten dat de grijs gemarkeerde toezeggingen afgedaan zijn. 
 

Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

4. 14-5-
2020 

Motie niet op de agenda opgenomen 
tekorten sociaal domein wethouder Poos 
zegt naar aanleiding van de motie toe de 
motie over te nemen, meer inzicht te geven  
te krijgen en financieel het maximaal 
haalbare te doen 

Wethouder 
Poos 

Ruim voor 
7/7/2020 

20/5/20 Loopt 
Tijdens de presentatie aan de raad op 23 juni over het 
LOT zijn beheermaatregelen toegevoegd. De wethouder 
beschouwt hiermee de uitvoering van de motie als 
afgedaan 

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 brengen 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. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/12-mei/19:30/Vaststelling-van-de-agenda-toelichting-op-de-werkwijze/fragment1/#filmfragment=3480&offset=306
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/12-mei/19:30/Vaststelling-van-de-agenda-toelichting-op-de-werkwijze/fragment1/#filmfragment=3480&offset=306
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/12-mei/19:30/02-Motie-niet-op-de-agenda-opgenomen-onderwerp-PAG-VVD-tekorten-sociaal-domein.pdf
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
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Voorgesteld wordt te besluiten dat de grijs gemarkeerde toezeggingen afgedaan zijn. 
 

Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

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 beschikkingen via 
huisartsen, jeugdartsen en gecertificeerde 

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

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

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
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Voorgesteld wordt te besluiten dat de grijs gemarkeerde toezeggingen afgedaan zijn. 
 

Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

7. 12-11-
2019 

Begroting – Cultuur en sport lopen mee met 
het werk Back to Basics wat nu gedaan 
wordt. Op korte termijn een 
procesbeschrijving over het tijdspad en het 
beleid. 

Wethouder 
Johan Swaans 

Concept-
cultuurnota 
gereed voor de 
voorjaarsnota 

18/12/2019: Werkzaamheden voor startnotitie starten 
1e kwartaal 2020.  
5/3/2020: B&W heeft besloten om de stap van de 
startnotitie over te slaan omdat daardoor de cultuurnota 
niet klaar zou zijn voor de behandeling van de 
Voorjaarsnota. Insteek nu is om in ieder geval het 
concept van de Cultuurnota dan openbaar te kunnen 
maken. 
6/4/2020: In beantwoording raadsvragen PvdA deelt het 
college het volgende mee: 
Voor de voorjaarsnota is een concept cultuurnota 
beschikbaar. Dit zal een bespreekstuk zijn dat helpt het 
gesprek op gang te brengen met de culturele instellingen 
en verenigingen. Vanaf mei 2020 gaan we deze 
inspraakmomenten organiseren , mits de maatregelen 
die verband houden met de coronacrisis dit toelaten. 
Tijdtechnisch blijkt het niet haalbaar om vóór de 
behandeling van de voorjaarsnota een door partijen 
gedragen en door het college vastgestelde nota aan de 
raad aan te bieden. De definitieve cultuurnota volgt na 1 
september. 
20/5/2020 Voorstel aan regiegroep om beeldvormend 
de raad te informeren: voorstel dit 23/6/2020 te doen 
16-7 Tijdens de beeldvormende vergadering op 23-6 is 
een procesvoorstel gedaan. De planning is erop gericht 
om de cultuurnota in januari 2021 te laten vaststellen 
door de raad. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-november/17:00/Raadsvoorstel-vaststelling-begroting-2020-en-dekkingsplan/fragment2/#filmfragment=3360&offset=1322
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2020/26-mei/22:05/C2-Beantwoording-vragen-art-40-PvdA-d-d-8-4-2020-cultuurnota.pdf
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Voorgesteld wordt te besluiten dat de grijs gemarkeerde toezeggingen afgedaan zijn. 
 

Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

8. 12-11-
2019 

Begroting – privatisering Haspel Proberen 
om de rond de voorjaarsnota een beeld te 
hebben van de mogelijkheden en tijdlijnen 
van de privatisering Haspel  

Wethouder 
Piet Poos 

Rond de 
voorjaarsnota  

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 

9. 26-3-
2019 

Motie onderzoek bouwhal: de kosten (zowel 
ambtelijk als anders) voor uitvoering van 
deze motie worden bijgehouden en achteraf 
gerapporteerd 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 
 

10. 31-1-
2017 

Locatieonderzoek 't Loket lange termijn: 
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.  
 

11. 31-1-
2017 

Locatieonderzoek 't Loket lange termijn: 
Mainframe wordt in het onderzoek 
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 van het 
jongerenwerk en het besluit van de raad om met ingang 
van 2023 het gebouw Mainframe niet langer ter 
beschikking te stellen.  

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
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Toezeggingen oordeelsvormende vergaderingen  

Nr Datum Wat Wie Uiterste  afdoeningdatum Wijze afdoening 

1 16-6-2020 Jaarstukken er komt nog voor de 
zomer een uitgebreide 
informatiebrief komt waarin de stand 
van zaken organisatieontwikkeling 
wordt weergegeven. 

Burgemeester Voor zomer Zie herhaalde toezegging 7 juli – daarmee kan 
deze toezegging vervallen. Is op 9 juli 
gerealiseerd. 

2 16-6-2020 Jaarstukken dat hij schriftelijk laat 
weten of het college voor 31 
december op de hoogte was over de 
overschrijdingen. 

Wethouder 
Swaans 

Voor 7 juli 2020 Op 7 juli is antwoord op de vragen ontvangen.  

3 16-6-2020 Motie geluidswal dat nader 
onderzoek naar de geluidswal wordt 
gedaan op het moment dat de 
geluidswal bij Bakertand is 
gerealiseerd om te zien of dan nog 
aan de geluidsnormen wordt voldaan. 

Wethouder 
Poos 

 Bij toezegging is besproken dat het lang duurt 
voordat het moment van uitvoering is bereikt. 

4 16-6-2020 Bestemmingsplan Leyvennen: 
Wethouder Johan Swaans zegt toe 
schriftelijk te reageren voor de 
besluitvorming kijken naar de 
vraag van mevrouw Eikelenboom: 
In het plan Leijvennen wordt 
gesuggereerd dat  8 ha nieuwe 
natuur wordt toegevoegd. Het zou 
hier grotendeels gaan om een 
administratieve correctie/ 

Wethouder 
Swaans 

 Bestemmingsplan is vastgesteld en vragen zijn 
beantwoord op 7-7-2020. 

https://raad.goirle.nl/v1/embed/Oordeelsvormend%20-%2016%20juni%202020%20-%20Raadzaal%20-%20Archief/start/1521/stop/1544/goirle_pexip_1/2020-06-16-20-37-38-Oordeelsvormend_1.mp4
https://raad.goirle.nl/v1/embed/Oordeelsvormend%20-%2016%20juni%202020%20-%20Raadzaal%20-%20Archief/start/2151/stop/2202/goirle_pexip_1/2020-06-16-20-37-38-Oordeelsvormend_1.mp4
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/07-juli/19:30/07-Beantwoording-7-7-2020-mondeling-gestelde-vraag-jaarstukken.pdf
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
https://raad.goirle.nl/v1/embed/Oordeelsvormend%20-%2016%20juni%202020%20-%20Raadzaal%20-%20Archief/start/7717/stop/7774/goirle_pexip_1/2020-06-16-20-37-38-Oordeelsvormend_1.mp4
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/07-juli/19:30/12-Beantwoording-vraag-SP-overzicht-nieuwe-natuur.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/07-juli/19:30/12-Beantwoording-vraag-SP-overzicht-nieuwe-natuur.pdf
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aanpassen van bestemmingsplan 
daar waar feitelijk de gronden al 
ingevuld zijn met natuur. 
De SP wil graag voor de 
besluitvorming een duidelijke 
kaart waarop zichtbaar is welke 
gronden nu nog 
daadwerkelijk  agrarisch in gebruik 
zijn en welke  gronden nu al met 
natuur zijn ingevuld ongeacht hun 
huidige bestemming. Het zou 
wenselijk zijn  daar een deskundige 
bij te betrekken zodat de raad juist 
geïnformeerd wordt.   
 

 
 
 
Toezeggingen beeldvormende vergaderingen 

Nr Datum Wat Wie Uiterste  
afdoeningdatum 

Wijze afdoening 

1 23-6-2020 Cultuurnota stelling 1 Wat verstaan we onder 
cultuur. Fracties vinken de blokjes aan en mailen 
dit binnen 1 week naar de griffie. Daarna 
bundelt de griffie de reacties en stuurt deze 
binnen 1 week gebundeld terug naar de 
organisatie en naar de fracties.   

Griffie 2 weken Afgewerkt 
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2. 22-10-2019 Begroting 2020: De vraag schriftelijk 
beantwoorden wat de rol is van de gemeente bij 
burgerinitiatieven. Faciliteren we alleen of 
investeren we ook financieel. 
 

Secretaris  Het principe van een burgerinitiatief is dat 
burgers zelf een initiatief hebben en hier ook 
zelf uitvoering aan geven. Daarbij kunnen ze 
bijvoorbeeld gebruik maken van een 
wijkgebouw of sportvelden als deze nodig zijn 
bij de uitvoering van het initiatief. Voor wat 
betreft de financiële component; inwoners 
kunnen voor het initiatief eventueel een 
beroep doen op de subsidies vanuit het 
bruisfonds of maatschappelijke 
ondersteuning. Wij juichen initiatieven van 
harte toe. De kracht van de samenleving is 
natuurlijk dat burgers zelf het voortouw 
nemen en aan de slag gaan met het initiatief.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Regiegroep 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

1.  22-6-2020 Griffie De regiegroep informeren over 
de uitkomsten van overleg over 
terugkeer naar fysiek 
vergaderen. 

 

2.  22-6-2020 Griffie Na de zomervakantie een goed 
afscheid/welkom regelen voor 
vertrokken/nieuwe raadsleden 

 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/22-oktober/20:00/Presentatie-tweede-bestuursrapportage-2019/fragment1/#filmfragment=3350&offset=2713
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/22-oktober/20:00/Presentatie-tweede-bestuursrapportage-2019/fragment1/#filmfragment=3350&offset=2713
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/22-oktober/20:00/Presentatie-tweede-bestuursrapportage-2019/fragment1/#filmfragment=3350&offset=2713
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Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

3.  3-2-2020 Griffie De griffie wordt gevraagd om te 
kijken of een overzicht kan 
worden gemaakt wat we 
wel/niet doen in 
oordeelsvorming en 
beeldvorming.  

Toezegging gaat over de 
inrichting van fysieke beeld- 
en oordeelsvormende 
vergaderingen. Vanwege de 
veranderde digitale 
vergaderwijze wacht dit op 
een moment waarop er tijd 
beschikbaar is om dit op te 
stellen. 
17/6/2020: Aanvulling: 
griffie heeft inmiddels een 
concept praatstuk gereed. 
Dit wordt voor een volgende 
vergadering van de 
regiegroep geagendeerd. 

4.  11-11-2019 College Agenderen voorstel Hoek 
Kalverstraat met scenario’s 
 De uitgangspunten moeten 
worden bijgesteld. Volgens 
Leystromen zijn er 2 scenario’s 
haalbaar. De raad ontvangt 
graag meerdere scenario’s op 
basis waarvan de 
uitgangspunten/kaders al dan 
niet kunnen worden aangepast. 
De vraag is wanneer we dit 
kunnen verwachten. 

3/2/2020: wethouder 
Swaans geeft aan dat er 
heden een gesprek met 
Leijstromen is geweest.  
28/4/2020: wethouder 
Fransen wil oa gesprek met 
directeur Leystromen en de 
scenario’s bestuderen. 
Mede in relatie tot andere 
ontwikkelingen centrum, oa 
detailhandel en horeca. 
Komt waarschijnlijk na de 
zomer: september.  
16-07 Raadsvoorstel is al in 
het bezit van de raad. 
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