
  
 

 

BESLUITENLIJST 
 

Raadsvergadering 10 november 2020 (19:30 uur – digitaal) 

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), Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle), Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Bert van der Velden 
(Pro Actief Goirle), Monique van Brederode (VVD – vanaf 11/11 21:30 uur), 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) 

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

  

Afwezig  Raad: - 
College: - 

  

Voorzitter Burgemeester Mark van Stappershoef 

Griffier Berry van ’t Westeinde 

  

  

  

  

Opmerking De vergadering van 10 november 2020 kunt u hier terugkijken. De voortzetting van de vergadering op 11 november 2020 kunt u hier 
terugkijken. 
 
 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/10-november/17:00
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/11-november/19:30
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Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

1 Opening 
 

De voorzitter opent de vergadering 

2 Vaststelling van de agenda 
 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3 Raadsvoorstel vaststelling programmabegroting 2021 met bijbeho-
rend dekkingsvoorstel 2021 
Voorgesteld besluit 
De Programmabegroting 2021 vast te stellen en de meerjarenramin-
gen 2022-2024 voor kennisgeving aan te nemen; 
2. Het Dekkingsvoorstel 2021 vast te stellen en de mutaties hiervan 
verwerken in de 1e wijziging van de begroting 2021; 
3. Het beschikbaar stellen van de benodigde budgetten voor de reali-
sering van de voor 2021 geplande investerings- en exploitatiebudget-
ten en daarvoor de 2e wijziging van de begroting 2021 vast te stellen; 
4. Het tekort van het begrotingssaldo 2021 ad € 86.560 te dekken uit 
de algemene weerstandsreserve. 

Amendementen en moties 
De raad dient 25 amendementen en 11 moties in. Zie hieronder. 
 
Stemverklaring 
Janneke van de Hout: Het is mooi om te zien dat net als vorige jaar onze inwoners 
betrokken zijn bij de begroting en dat de raad op respectvolle wijze met elkaar ge-
debatteerd heeft over de begroting en dekkingsvoorstel van het college. Deson-
danks is D66 met onderdelen van het resultaat niet tevreden en zullen wij tegen 
deze begroting stemmen. De gekozen manier om te bezuinigen op vooral niet-
wettelijke taken op het raakvlak van zorg en onderwijs en bepaalde keuzes ten 
aanzien van duurzaamheid ondersteunen we niet hoewel we blij zijn met de elek-
trische leaseauto in de toekomst. D66 staat voor beleid dat Goirle en Riel de beste 
plek maakt om te wonen en kansen voor iedereen en als daarvoor niet-wettelijke 
taken en aandacht voor duurzaamheid nodig zijn, dan staan wij daarvoor.  
 
Mark Verhoeven: Ik ben ontzettend blij met het resultaat dat wij vandaag gehaald 
hebben. Samen, samen; niet alleen als coalitie maar echt als raad, samen. U had 
een mooi voorstel gedaan en vandaag is het nog net ietsjes mooier geworden. Ik 
vind dat u uzelf ook mag complimenteren met de hele voorbereiding en ik heb gis-
teren al mijn complimenten in het voorstukje uitgebracht. Die wil ik graag nog her-
halen en aansluiten bij mevrouw Van de Hout. We hebben het echt samen ge-
daan, met onze inwoners, onze ambtenaren en wij als raad. Ik ben hier trots op en 
ik ga hier direct met volle overtuiging voor temmen.  
 
Arno de Laat: Zoals verwacht wij stemmen tegen. Wij hebben geprobeerd de mo-
ties en amendementen eruit te halen en bij een paar was onze stem zo te zien ook 
doorslaggevend. Maar over het geheel worden toch onze inwoners en 
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verenigingen toch getroffen door deze bezuinigingen, die ons in de schoenen zijn 
geschoven door Den Haag. En dat is de reden dat wij tegen stemmen. 
 
Stijn van den Brekel: Wij zijn natuurlijk blij dat de gehandicaptensport is overko-
men. Maar toch zullen we tegen deze begroting stemmen vooral omdat er op be-
paalde kosten te veel wordt bezuinigd. En daarnaast vinden we de bezuinigingen 
op het sociaal domein op los zand gebaseerd, zodat het niet goed aankomt. En 
ook de OZB-verhoging niet te doen, is denk ik ook een slecht idee.  
 
Stemmingen 
Elektronisch wordt gestemd over de moties en amendementen. Over motie 11, 
aanschaf lease auto’s en het voorstel wordt hoofdelijk gestemd.  
De stemmingen over de moties en amendementen zijn onder deze besluitenlijst 
weergegeven. Het geamendeerde begrotingsvoorstel wordt aanvaard met 14 
stemmen voor (LRG, CDA, PAG, VVD en PvdA) en 5 stemmen tegen (SP, D66 en Ar-
beiderspartij Goirle Riel).  
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit stemt in met het geamendeerde stemming voorstel.  

D66 Raadsvoorstel tweede bestuursrapportage 2020 
Voorgesteld besluit 

1. Vast te stellen de 12e wijziging van de begroting 2020. 
2. Het saldo van de 2e BURAP van € 890.000, als een correctie 

op de eerdere onttrekkingen, toe te voegen aan AWR. 
 

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

15 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 
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De vergadering wordt op 10 november 2020 om 22:45 uur geschorst. De vergadering is voortgezet op 11 november om 19.30 uur en gesloten op 11 november om 
23:45 uur. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 15 december 2020. 
 
 

, de voorzitter 
 
 
 
 
 

, de griffier 
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Amendementen en moties 

Nr Stemming Ondersteund 
door 

onderwerp Beslispunt Besluit en stemming 

1 A01 VVD LRG CDA 
PAG  

Verhoging doelstelling maatrege-
lenpakket Lokaal Opgaventeam 
(LOT) 

Tegel 1.1. Maatregelpakket LOT (lokaal opgave team) 
als volgt aan te passen: 
De doelstelling van € 775.000 te verhogen met € 
250.000 waarmee het totaal aan besparingen komt op 
een bedrag van € 1.025.000. 

AANVAARD 13 stemmen 
voor (LRG, CDA, PAG, 
VVD) en 6 stemmen te-
gen (SP, D66, PvdA, 
APGR) 

2 M01 CDA VVD Motie lokaal opgaventeam draagt het college op om:  
• van het te bezuinigen bedrag binnen het sociaal do-
mein, de incidentele kosten te identificeren 
• deze incidentele lasten te dekken uit de reserve so-
ciaal domein 
• met de dekking niet af te wachten tot duidelijk 
wordt of de voorgenomen bezuinigingen binnen dit 
domein al dan niet gerealiseerd kunnen worden.  

AANVAARD 15 stemmen 
voor (LRG, CDA, PAG, 
VVD, D66) en 4 stemmen 
tegen (SP, PvdA, APGR) 

3 A20 D66 APGR Combineren van de bezuinigings-
opgave voor Peutervoorziening en 
Preventie Jeugd 
en het terugbrengen van het te be-
zuinigen bedrag naar een totaal 
van € 39.000,00 

De begroting als volgt aan te passen: 
1. De bezuinigingsopgave voor Peutervoorziening en 
Preventie Jeugd samen te brengen; 
2. Van het ontstane te bezuinigen bedrag van € 
139.000,00 daadwerkelijk als taakstelling een bedrag 
van € 39.000,00 te bezuinigen; 
3. De resterende € 100.000,00 bij Preventie Jeugd te 
besteden aan de ontwikkeling en uitbreiding van de 
Voor- en vroegschoolse educatie, Aandacht voor Ba-
siskracht en Smart Start. 

VERWORPEN 3 stemmen 
voor (D66, APGR) en 16 
stemmen tegen (LRG, 
CDA, PAG, VVD, SP, PvdA) 
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Nr Stemming Ondersteund 
door 

onderwerp Beslispunt Besluit en stemming 

4 M02 PAG D66 Onderzoek stichtingsvorm Werk-
groep Opvang Statushouders 

Roept het college op:  
• Te onderzoeken in overleg met WOS of het oprich-
ten van de Stichting WOS mogelijk is;  
• Te onderzoeken of dat voor de gemeente kostenbe-
sparend werkt;  
• De raad uiterlijk 1 Maart 2021 te informeren over de 
stand van zaken van dit onderzoek.  

AANVAARD 10 stemmen 
voor (LRG, PAG, D66, 
APGR) en 9 stemmen te-
gen (CDA, VVD, SP, PvdA) 

5 A02 PAG VVD Combinatiefunctionarissen terug-
brengen tot 2.3 Fte 

De begroting als volgt aan te passen:  
Combinatiefunctionarissen terugbrengen tot 2.3 Fte 
Bezuiniging van € 22.000,- 

VERWORPEN 6 stemmen 
voor (PAG, VVD) en 13 
stemmen tegen (LRG, 
CDA, SP, D66, PvdA, AP) 

6 A03 PvdA D66 Aantal fte's combinatiefunctiona-
rissen uitbreiden naar 4 fte 

de begroting als volgt te wijzigen: 
De formatie combinatiefunctionarissen uit te breiden 
met 0,9 fte naar 4 fte. 

VERWORPEN 3 stemmen 
voor (D66,PvdA) en 16 
stemmen tegen (LRG, 
CDA, PAG, VVD, SP, 
APGR) 

7 A04 D66 PAG CDA 
VVD 

Meer kostendekkende huur voor 
sportaccommodaties ad € 5.000,00 

De begroting als volgt aan te passen:  
1. De verhoging van de huur voor sportaccommoda-
ties voor 2021 te verhogen met € 5.000,00 

AANVAARD 15 stemmen 
voor (LRG, CDA, PAG, 
VVD, D66) en 4 stemmen 
tegen (SP, PvdA, APGR) 

8 A21 SP D66 PVDA 
APGR VVD  
LRG PAG CDA 

Subsidies voor aangepast sporten: 
ad € 4.500,00 

De begroting als volgt aan te passen: 
Ook in 2021 een subsidie van € 4.500,00 te verstrek-
ken aan de sportgroep gehandicapten.  

AANVAARD UNANIEM 

9 M03 SP APGR PvdA Motie waarderingssubsidie sport 
AANGEPAST 

Roept het college op: 
• De voorgestelde opheffing van waarderingssubsidie 
sport in 2022 te beëindigingen. 
• De nut en noodzaak van de subsidie met de vereni-
gingen te evalueren voor het beleidsplan sociaal do-
mein. Bij de evaluatie als bespreekpunten mee te ne-
men het toevoegen van gehandicapten en het wel of 

VERWORPEN 8 stemmen 
voor (LRG, SP, PvdA, SP) 
en 11 stemmen tegen 
(CDA, PAG, VVD, D66) 
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Nr Stemming Ondersteund 
door 

onderwerp Beslispunt Besluit en stemming 

niet schrappen van de 50+ leden subsidie. 
• Met een voorstel te komen bij het beleidsplan soci-
aal domein 

10 A22 D66 APGR PAG 
SP 

Inkomsten zonnepanelen ad € 
2.000,00 

De begroting als volgt aan te passen:  
1. Het punt “inkomsten zonnepanelen” in het dek-
kingsvoorstel geheel te laten vervallen.  

AANVAARD 15 stemmen 
voor (LRG, CDA, PAG, SP, 
D66, APGR) en 4 stem-
men tegen (VVD, PvdA) 

11 M04 APGR PvdA Motie Zonnepanelen op gebouwen 
verenigingen c.q. stichtingen 

Roept het college op; 
Om te onderzoeken welke gebouwen in aanmerking 
komen. 
Hiervoor de nodige voorbereidingen te treffen en 
werkzaamheden te verrichten, zodat er in de tweede 
helft van 2021 zonnepanelen op de gebouwen ge-
plaatst kunnen worden. 
Tot een verdeelsleutel te komen waarbij zowel de ge-
bruikers en de gemeente profijt hebben van de op-
brengsten.  

VERWORPEN 9 stemmen 
voor (PAG, SP, D66, PvdA, 
APGR) en 10 stemmen te-
gen (LRG, CDA, VVD) 

12 M05 APGR PvdA Motie zonnepanelen op gemeente-
lijke gebouwen 

Roept het college op; 
Om te onderzoeken welke gebouwen in aanmerking 
komen. 
Hiervoor de nodige voorbereidingen te treffen en 
werkzaamheden te verrichten, zodat er in de tweede 
helft van 2021 zonnepanelen op de gebouwen ge-
plaatst kunnen worden. 
Tot een verdeelsleutel te komen waarbij zowel de ge-
bruikers en de gemeente profijt hebben van de op-
brengsten.  

VERWORPEN 9 stemmen 
voor (PAG, SP, D66, PvdA, 
APGR) en 10 stemmen te-
gen (LRG, CDA, VVD) 

13 A23 D66 PvdA 
APGR PAG 
CDA VVD LRG 

Afschaffen bladkorven ad € 
12.000,00 

De begroting als volgt aan te passen:  
1. De bezuiniging door het afschaffen van de bladkor-
ven te schrappen uit het dekkingsvoorstel. 

AANVAARD UNANIEM 
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Nr Stemming Ondersteund 
door 

onderwerp Beslispunt Besluit en stemming 

14 A24 D66 SP PvdA, 
APGR PAG 
VVD LRG 

Rattenbestrijding ad € 18.750,00 De begroting als volgt aan te passen: 
1. De bezuiniging op rattenbestrijding te schrappen uit 
het dekkingsvoorstel. 

AANVAARD UNANIEM 

15 A25 PAG APGR 
PvdA 

Subsidie aan het natuurmuseum in 
stand houden 

De begroting als volgt aan te passen:  
De subsidie aan het Natuurmuseum in stand houden. 

AANVAARD 12 stemmen 
voor (LRG, CDA, PAG, 
PvdA, APGR) en 7 stem-
men tegen (VVD, SP, D66) 

16 A05 APGR PAG Gepland onderhoud accommoda-
ties  

Bij; TOTAAL GEPLAND ONDERHOUD ACCOMMODA-
TIES 2021 pagina 92 
De posten; 
607080031 ’t Loket € 69.000,-- 
607080032 Kantoorruimte de voormalige Marmot € 
2500,-- de bedragen te schrappen waarbij de gezond-
heid en veiligheid van de mensen niet  in gevaar ko-
men. 

NIET IN STEMMING GE-
BRACHT 

17 M06 SP APGR CDA 
PvdA 

Motie Speelvoorzieningen voor kin-
deren met een handicap 

• Bij het opstellen van de inclusie agenda en nota 
speelruimte aandacht te hebben voor en rekening te 
houden met kinderen met een handicap. Advies en 
hulp inschakelen van de Jeugd gemeenteraad onder-
steunt met ZET eventueel 
• Ouders van kinderen met een handicap, maar ook 
de kinderen zelf, gericht uit te nodigen voor het over-
leg met wijkbewoners 
• Bij speelvoorzieningen waar mogelijk toestellen te 
plaatsen die ook geschikt zijn voor kinderen met een 
handicap  
• De communicatie over speelvoorzieningen die ge-
schikt zijn voor kinderen met een handicap te verbete-
ren 
• De raad te informeren over de uitkomsten 

NIET IN STEMMING GE-
BRACHT 
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Nr Stemming Ondersteund 
door 

onderwerp Beslispunt Besluit en stemming 

18 M07 PAG PvdA LRG Aanvulling budget energielening Roept het college op:  
1. Zo snel mogelijk een voorstel aan de raad voor te 
leggen voor aanvulling van het budget voor energie 
besparende maatregelen, waardoor de aanvragen 
weer in behandeling genomen kunnen worden. 
2. Steeds met een voorstel voor aanvulling van het 
budget te komen zodra de goedgekeurde tranche 
voor 90% is uitgeput.  
3. De raad ieder kwartaal te informeren over omvang 
van de uitstaande leningen en de mate waarin aan de 
rente betalingen ontvangen worden. 

NIET IN STEMMING GE-
BRACHT 

19 A07 D66 Inzetten onbenutte belastingcapa-
citeit 

De begroting als volgt aan te passen: 
Het inzetten van een extra 1% van de onbenutte be-
lastingcapaciteit. 

NIET IN STEMMING GE-
BRACHT 

20 A08 LRG VVD CDA 
APGR 

Niet extra verhogen van de OZB 
met 5% 

De begroting als volgt aan te passen: 
1) Het bedrag á € 285.000,00 voor de tegel Extra on-
roerende zaakbelasting 5% in 2021 te schrappen 

AANVAARD 12 stemmen 
voor (LRG, CDA, VVD, 
PvdA, APGR) en 7 stem-
men tegen (PAG, SP, D66) 

21 A09 PAG D66 Tegel OZB 4.4 % ter compensatie 
van egalisatievoorziening rioolhef-
fing € 250.000 AANGEPAST 

1. Geen middelen vrijmaken uit egalisatievoorziening 
rioolheffing om daarmee de heffing rioolbelasting 
naar beneden bij te stellen. 
2. Geen extra 4.4 % OZB opleggen. 

VERWORPEN 5 stemmen 
voor (PAG, D66) en 14 
stemmen tegen (LRG, 
CDA, VVD, SP, PvdA, 
APGR) 

22 A11 PAG D66 Precario verhogen De begroting als volgt aan te passen:  
Precario verhogen met € 10.000,- 

NIET IN STEMMING GE-
BRACHT 

23 A06 VVD LRG CDA 
PAG D66 

Legesverhoging 5% Tegel 3.6.1. Leges verhogen als volgt aan te passen: 
De leges voor de omgevingsvergunningen (Titel II) en 
de leges voor de Europese dienstenrichtlijn (Titel III) in 
plaats van de reeds opgenomen 10% verhoging met 

AANVAARD 16 stemmen 
voor (LRG, CDA, PAG, 
VVD, SP (Van den Brekel) 
en 3 tegen SP (Eikelen-
boom), PvdA, AP) 
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Nr Stemming Ondersteund 
door 

onderwerp Beslispunt Besluit en stemming 

15% te verhogen, waarmee de kostendekkendheid 
stijgt. 

24 A12 APGR CDA Regio Hart van Brabant/ Midpoint 
€220.000  

Het bedrag van € 220,000 voor MidPoint als volgt te 
wijzigen; 
€ 200,000,-- + CPI index 1,6% 

NIET IN STEMMING GE-
BRACHT 

25 A13 D66 PAG SP Visitekaartjes ad €1000,00 De begroting als volgt aan te passen: 
1. Schrappen van het voorstel om € 1.000,00 uit te ge-
ven aan visitekaartjes. (dekkingsvoorstel 3.7 pag. 26) 

VERWORPEN 8 stemmen 
voor (PAG, SP, D66, PvdA) 
en 11 stemmen tegen 
(LRG, CDA, VVD, APGR) 

26 A14 D66 PAG APGR 
SP 

Pre-employement screening laten 
vervallen ad € 10.000,00 

De begroting als volgt aan te passen: 
1. Omdat een integriteitscheck een onderdeel is van 
de normale selectieprocedure, kan dit punt uit het 
dekkingsplan worden geschrapt. 

AANVAARD 12 stemmen 
voor (LRG, PAG, SP, D66, 
APGR) en 7 stemmen te-
gen (CDA, VVD, PvdA) 

27 A15 LRG PAG D66 
SP APGR 

Bezuinigingen op de ICT investerin-
gen 

De begroting als volgt aan te passen: 
1) Het budget van de tegel Informatievoorziening aan 
te passen naar € 5.000,00 
2) Het budget van de tegel Common ground ICT – in-
frastructuur aan te passen naar € 10.000,00 
3) Het budget van de tegel GHO-samenwerking, ICT 
voor 2021 aan te passen naar € 12.500,00 

AANVAARD 12 stemmen 
voor (LRG, PAG, SP, D66, 
APGR) en 7 stemmen te-
gen (CDA, VVD, PvdA) 

28 M08 LRG D66 PVDA 
APGR VVD SP 
PAG 

Motie Visie op informatisering Draagt het college op: 
* Een startnotitie op te stellen waarin de uitgangspun-
ten en een tijdspad staan genoemd om te komen tot 
een meer jaren visie op de informatisering en 
* De startnotitie voor de voorjaarsnota 2022 aan de 
raad aan te bieden. 

AANVAARD 10 stemmen 
voor (LRG, PAG, D66, 
APGR) en 9 stemmen te-
gen (CDA, VVD, SP, PvdA) 

29 A16 PAG  Minder geld beschikbaar stellen 
voor gemeentepagina. 

De begroting als volgt aan te passen:  
Minder geld beschikbaar stellen voor 

VERWORPEN 9 stemmen 
voor (LRG, PAG, SP) en 10 
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Nr Stemming Ondersteund 
door 

onderwerp Beslispunt Besluit en stemming 

gemeentepagina. 
Bezuiniging van 7.000,- 

stemmen tegen (CDA, 
VVD, D66, PvdA, AP) 

30 M09 PAG D66 APGR 
LRG 

Visie op dienstverlening Roept het college op:  
• Te komen met een visie op Dienstverlening. 
• Deze ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. 
• De visie uiterlijk 1 April 2021 voor te leggen aan de 
raad. 

AANVAARD 10 stemmen 
voor (LRG, PAG, D66, 
APGR) en 9 stemmen te-
gen (CDA, VVD, SP, PvdA) 

31 A17 PAG SP Klantcontactcentrum niet imple-
menteren 

De begroting als volgt aan te passen:  
Klant Contact Centrum (KCC) niet implementeren 

VERWORPEN 5 stemmen 
voor (PAG, SP) en 14 
stemmen tegen (LRG, 
CDA, VVD, D66, PvdA, 
APGR) 

32 M11 D66 APGR 
PvdA 

Motie aanschaf lease/bedrijfsau-
to's 

Draagt het college op bij de aanschaf of lease bedrijfs-
auto’s te kiezen voor elektrische auto’s 

AANVAARD 14 stemmen 
voor (LRG, CDA, PAG, 
D66, PvdA, AP) en 5 stem-
men tegen (VVD, SP) 

33 A18 PAG SP VTH beleid De begroting als volgt aan te passen:  
Voorgenomen uitgave VTH beleid .  
Bezuiniging van € 50.000,- 

VERWORPEN 5 stemmen 
voor (PAG, SP) en 14 
stemmen tegen (LRG, 
CDA, VVD, D66, PvdA, 
APGR) 

34 A19 PAG D66 LRG 
APGR SP 

Geen geld beschikbaar te stellen 
voor het functiewaarderingssys-
teem 3.8 

De begroting als volgt aan te passen:   
Geen geld beschikbaar te stellen voor het functie-
waarderingssysteem  

AANVAARD 11 stemmen 
voor (LRG (Verhoeven, 
Brouwers, Pelkmans), 
PAG, SP, D66, AP) en 8 
stemmen tegen (LRG 
(Schellekens), CDA, VVD, 
PvdA) 
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Nr Stemming Ondersteund 
door 

onderwerp Beslispunt Besluit en stemming 

35 M10 D66 PAG Motie uitwerken nog openstaande 
vragen ten behoeve van 2022 en 
verder 

Draagt het college op: 
* Te zorgen voor tijdige uitwerking van de nog open-
staande vragen, zodat de raad vóór het gesprek over 
de voorjaarsnota 2022 bijgepraat kan worden; 
* Bij de uitwerking inzicht te geven in de consequen-
ties die bepaalde keuzes kunnen hebben voor de toe-
komst van Goirle; 
* In te zetten op externe ondersteuning als dat nodig 
is om er zeker van te zijn dat de uitwerking op tijd 
klaar is en de eventuele kosten hiervoor, via een ver-
zoek aan de raad, te dekken uit de AWR.  

VERWORPEN 9 stemmen 
voor (PAG, SP, D66, PvdA, 
APGR) en 10 stemmen te-
gen (LRG, CDA, VVD) 
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Toezeggingen raad 10 november 2020  

 
 

Toezeggingen raad 10 november  2020   (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1 11-11-2020 Begroting 2020 – visie op 
dienstverlening 
De raad betrekken bij de visie op 
dienstverlening die in GHO verband 
wordt voorbereid.  

Burgemeester De datum waarop 
dit gebeurd is nog 
onder voorbehoud 

 

2 22-09-2020 Bestemmingsplan Zuidrand Van 
Besouw – daar waar dat kan in 
gesprekken met ontwikkelaars te 
kijken naar de mogelijkheden van 
natuurinclusief bouwen. 

Wethouder Franssen  Doorlopende toezegging 
29/09/2020: Zie raadsinformatiebrief van 22 sept. 

3 22-09-2020 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 
stemmen 

  Zie raadsinformatiebrief 6 oktober 

4 22-09-2020 Wethouder Liselotte Franssen zegt 
toe verslag te doen van de ALV van 
de VNG 

  Zie raadsinformatiebrief 6 oktober 

5 7-7-2020 Meedoen makkelijker maken – 
armoedeval Eerst zorgen dat het 
landschap minimabeleid goed staat, 
inclusief de meedoenregeling. 

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/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-06-10-2020-Verslag-Algemene-Ledenvergadering-VNG-30-09-2020.pdf
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/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-06-10-2020-Verslag-Algemene-Ledenvergadering-VNG-30-09-2020.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-%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 10 november  2020   (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

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.  

6 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. 

7 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, 

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. 

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
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Toezeggingen raad 10 november  2020   (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

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

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.  

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 

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 

16 10-11-2020 Raadsvergadering 
 

Toezeggingen raad 10 november  2020   (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

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.  
28/9/2020: De wethouder stemt in Q4 definitief af 
met Mainframe. 

 
 
 

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

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1 28-10-2020 7.1 Vergoeding reiskosten. De 
gemeente maakt gebruik van 
leaseauto’s. Zijn of worden deze  
auto’s elektrisch? 

Burgemeester van 
Stappershoef 

Voor 
besluitvormende 
vergadering 10 
november. 

 

2 28-10-2020 Hoe kan de bestemmingsreserve 
sociaal domein (evt. via de AWR) 
worden aangewend voor de 
tekorten in het sociaal domein?   

Wethouder Immink Voor 
besluitvormende 
vergadering 10 
november. 

 

3 28-10-2020 Is er een (juridisch) onderscheid 
tussen een meerjarenbegroting en 
een meerjarenraming. Dient een 
meerjarenbegroting dan wel -raming 
door de raad te worden vastgesteld 
of neemt de raad die voor 
kennisgeving aan? 

Wethouder Swaans Voor 
besluitvormende 
vergadering 10 
november. 
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Toezeggingen oordeelsvormende vergaderingen   (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

4 13-10-2020 Toelichten dat inwoners voor de 
Meedoenregeling Volwassenen één 
keer een aanvraag indienen die voor 
meerdere activiteiten gebruikt kan 
worden. 

Wethouder Immink Voor 
besluitvormende 
vergadering 3 
november 

Schriftelijk 

5 1-9-2020 Bestemmingplan Boschkens fase 4a 
gaat in gesprek met initiatiefnemer 
en gebruikers spreekrecht over 
erfafscheiding en hoogte panden. 

Wethouder Franssen  Raadsinformatiebrief bij de raadsvergadering 22 
september. 

6 1-9-2020 Bestemmingplan Zuidrand 
schriftelijk antwoord geven op de 
vraag hoe de groene 
erfafscheidingen in het plan geborgd 
worden 

Wethouder Franssen Voor 22 
september 2020 

Schriftelijk 
29/9/2020: is gebeurd d.d. 3-9-2020 

7 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. 

 
 
 

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

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1 6-10-2020 Begroting 2020 Zegt toe dat de 
bedragen in het berekeningsvoorstel 
uit de presentatie kunnen worden 
ingevuld.   

Wethouder Johan 
Swaans 

 Is schriftelijk beantwoord 

2 6-10-2020 Begroting 2020 De vraag over de 
tegel  arbeidstoeleiding schriftelijk 
te beantwoorden. 

Wethouder Johan 
Swaans 

 Is schriftelijk beantwoord 

3 6-10-2020 Begroting 2020 Schriftelijk te 
reageren op de vraag welke 
afspraken in het sportakkoord zijn 
gemaakt.   

Wethouder Piet Poos  Is schriftelijk beantwoord 

4 6-10-2020 Begroting 2020 Schriftelijk terug te 
komen op de vraag of het bedrag 
voor bezuiniging invoering 
omgevingswet kan worden 
opgehoogd. 

Wethouder Liselotte 
Franssen 

 Is schriftelijk beantwoord 

5 6-10-2020 Begroting 2020 schriftelijk terug te 
komen op de vraag welke 
elementen uit de motie over de 
begroting bij de voorjaarsnota. 

Wethouder Johan 
Swaans 

 Is schriftelijk beantwoord 

 
 
 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2020/27-oktober/19:30/Raadsvoorstel-vaststelling-programmabegroting-2021-met-bijbehorend-dekkingsvoorstel-2021/03-Toezeggingen-aan-de-gemeenteraad-nav-beeldvormende-vergadering.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2020/27-oktober/19:30/Raadsvoorstel-vaststelling-programmabegroting-2021-met-bijbehorend-dekkingsvoorstel-2021/03-Toezeggingen-aan-de-gemeenteraad-nav-beeldvormende-vergadering.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2020/27-oktober/19:30/Raadsvoorstel-vaststelling-programmabegroting-2021-met-bijbehorend-dekkingsvoorstel-2021/03-Toezeggingen-aan-de-gemeenteraad-nav-beeldvormende-vergadering.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2020/27-oktober/19:30/Raadsvoorstel-vaststelling-programmabegroting-2021-met-bijbehorend-dekkingsvoorstel-2021/03-Toezeggingen-aan-de-gemeenteraad-nav-beeldvormende-vergadering.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2020/27-oktober/19:30/Raadsvoorstel-vaststelling-programmabegroting-2021-met-bijbehorend-dekkingsvoorstel-2021/03-Toezeggingen-aan-de-gemeenteraad-nav-beeldvormende-vergadering.pdf


Bladnummer Datum 

19 10-11-2020 Raadsvergadering 
 

Actielijst 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 
voorzitterspool. Vanuit de 
voorzitterspool wordt de 
regiegroep samengesteld. 

 

3. 21-9-2020 Griffie De griffie wordt verzocht na te 
kijken of er een betrouwbare, 
betaalbare en veilige manier is 
om van huis uit digitaal te 
stemmen over 
raadsvoorstellen/moties en 
amendementen. 

Deze optie wordt 
uitgewerkt 

4. 26-10-2020 Allen Na een vergadering met de 
regiegroep, griffie en 
desgewenst het college te 
mailen wat het leerpunt van de 
vergadering is. 

Eerste mail is verstuurd 
30/10/2020 

 
 
 


