
Overzicht van aangenomen en overgenomen moties. 
In het verleden is afgesproken dat het overzicht van moties periodiek terugkeert in het presidium. Door het 
college is de stand van zaken aangegeven.  
In deze lijst is de stand van zaken aangegeven rond de afhandeling van moties. Wanneer moties naar mening 
van het college zijn afgewerkt zijn de tekstvlakken grijs gearceerd.  
De agendacommissie verzoekt om in het overzicht heldere procesinformatie aan te geven over de wijze waarop 
moties die in behandeling zijn worden afgedaan. (Wanneer is de verwachting dat deze moties zijn afgedaan - 
welke actie moet worden uitgevoerd). 
 
Verzoek is aan de agendacommissie de lijst door te nemen, te constateren of moties zijn afgedaan, waarna de 
lijst opgeschoond kan worden.  
 
 
Indiener(s) Tekst motie Stand van zaken 

 Raadsvergadering 12 mei 2015  
PAG - CDA - 
LRG 

Vormgeving voorjaarnota (overgenomen door college) 
Verzoekt het college: 
1. in de volgende voorjaarsnota meer aandacht te besteden 
aan te maken (meerjarige) keuzes over de grote lijnen van 
beleid en minder aan (details over) financiële en autonome 
ontwikkelingen die geen oorsprong vinden in 
beleidswijzigingen. 
2. nog dit jaar in gesprek te gaan met de raad over de 
inrichting van de P&C-cyclus als geheel en de volgende 
voorjaarsnota in het bijzonder, alvorens deze aan te bieden. 

 

PAG - VVD - 
PvdA 

Omgevingsvisie (overgenomen door het college) 
Roept het college op: 
om nog deze raadsperiode een integrale omgevingsvisie aan 
de raad aan te bieden en de voorbereidingen hiervoor, in 
overleg met de gemeenteraad, in 2016 te starten.  

5-8-2015: Wordt meegenomen in 
werkplanning 2016.  

 Raadsvergadering 23 september 2014  
CDA Uitbreiding bijzondere  opsporingsambtenaren capaciteit PV 

vergoeding  
Roept het college op: 
- De inhoud van de brief van de VNG aan de fractievoorzitters 
uit de Tweede Kamer waar mogelijk te ondersteunen en uit 
te dragen; 
- Bij het kabinet bezwaar te maken tegen het schrappen van 
de PV-vergoeding; 
- Ingeval de korting niet wordt geschrapt de vermindering 
van inkomsten als gevolg van het schrappen van de PV-
vergoeding op te vangen binnen het budget veiligheid. 

Het college heeft de minister een 
brief gezonden, waarin gevraagd 
wordt af te zien van het afschaffen 
van de PV-regeling. 
Inmiddels is in februari bekend 
gemaakt dat die regeling per 
1/1/2015 is beëindigd. 
De consequenties hiervan voor de 
gemeente Goirle en vervolgopties 
worden nog in kaart gebracht. Bij de 
Via commissie AZ van 24 juni en de 
presentatie van de 
bestuursrapportage is aangegeven 
dat dit bedrag in mindering is 
gebracht op de BOA-capaciteit.  

CDA Uitbreiding bijzondere  opsporingsambtenaren capaciteit - 
smart maken effecten uitbreiding BOA capaciteit  

Eerder is al aangegeven dat hiervoor 
aansluiting gezocht zal worden bij 
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Roept het college op: 
Bij de evaluatie van het veiligheidsbeleid en de inzet van de 
buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) zo snel mogelijk, 
maar in ieder geval vanaf 2015, op een zodanige wijze 
inzicht te geven in de besteding van het aantal uren per 
aandachtsgebied en de tevredenheid van inwoners en 
ondernemers in Goirle, zodat effecten zichtbaar worden en 
een 

het jaarplan/jaarverslag om hier 
meer inzicht in te geven c.q. krijgen.  
Gelet op knellende 
capaciteitsproblemen bij de afdeling 
VVH is dit nog niet opgepakt. 
29-07-2015: notitie is in 
voorbereiding. Verwacht wordt dat 
deze na het zomerreces aan de Raad 
wordt toegezonden 

 Raadsvergadering 4 februari 2014  
LRG, CDA, 
PAG, VVD, 
PvdA, SP, Lijst 
Couwenberg 

Huur- en subsidiesystematiek scouting 
verzoekt het college 
-In overleg met Scouting St. Willibrord een onderzoek te 
starten met als doel te komen tot privatisering van de 
accommodatie van Scouting St. Willibrord; 
-In dit onderzoek nadrukkelijk aandacht te besteden aan de 
‘strategische waarde’ van het perceel waarop de 
accommodatie gelegen is; 
-Een voorstel ter besluitvorming aan de raad voor te leggen 
voor het zomerreces; 
-In afwachting van besluitvorming door de raad de huur en 
huursubsidie van Scouting St. Willibrord ongewijzigd te laten. 
De motie wordt overgenomen door het college. 

 
Het overleg met Scouting St. 
Willibrord is aangehouden in 
afwachting van het nieuwe college. 
De Scouting is geïnformeerd dat 
zodra bekend is, wie de nieuwe 
portefeuillehouder is, zij zullen 
worden uitgenodigd voor overleg. 
Als gevolg daarvan zal een voorstel 
na de zomervakantie pas aan de 
raad kunnen worden voorgelegd. De 
deadline voor het aanleveren van 
stukken voor de raad van juli is 14 
mei 2014. 
23-3-2015 
Als gevolg van de ontwikkelingen 
rond de bouwhal van de 
Ballefrutters en het 
Jeugdvakantiewerk was er tot nu 
toe geen ambtelijke capaciteit 
beschikbaar om dit onderwerp op te 
pakken.  
29-07-2015 
Wordt naar verwachting dit najaar 
weer opgepakt.  
  

 Raadsvergadering 29 oktober 2013  
PAG Kameleon Vonder: levenscyclusanalyse en energie-efficiënte 

nieuwbouw. Verzoekt het college:  
1. Een levenscyclusanalyse uit te voeren op 

klimaatneutraliteit voor de nieuwbouw van de 
basisscholen Kameleon en De Vonder 

2. Een zo energie-efficiënt mogelijke nieuwbouw te 
realiseren 

Wordt meegenomen bij 
vervolgtraject. 
Afspraak commissie algemene zaken 
15 januari 2014: Het college 
rapporteert wat de 
levenscyclusanalyse heeft 
opgeleverd. 
23-3-2015 
Voorstel hierover wordt binnenkort 
aan B&W voorgelegd. Daarna wordt 
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de raad geïnformeerd.  
29-07-2015 
Besluit is genomen en de raad heeft 
hierover informatie ontvangen.  
https://bestuur.goirle.nl/Vergadering
en/Commissie-Welzijn/2015/23-
juni/20:00/Stukken-ter-
kennisname/TKN-02-Raadsinfo-
Vonder-Kameleon.pdf 

 Raadsvergadering 10 april 2012  
CDA-PAG-LRG verzoekt het college optie 3: ‘verplaatsen activiteiten 

jongerenwerk Mainframe en vrijspelen gebouw’  
* de mogelijkheden voor herhuisvesting Stichting Jong naar 
1) nieuw te bouwen locatie 2) Zorgcentrum Thomas van 
Diessenstraat te onderzoeken;  
* De door goedkopere herhuisvesting extra bespaarde 
middelen in te zetten ter financiering bouw Sportzaal de 
Haspel;  
* Een voorstel voor de uitwerking van deze denkrichting voor 
de begroting voor te leggen aan de Raad.  

 
23-3-2015 
In de herijking van de ruimtelijke 
visie op het centrum wordt ook de 
locatie van het Zorgcentrum en 
Mainframe opnieuw tegen het licht 
gehouden. Naar verwachting komt 
de herijking voor de zomer in B&W.  
29-07-2015 
De herijking van de ruimtelijke visie 
loopt vertraging op omdat daarin de 
uitkomsten van het onderzoek naar 
de verkeerscirculatie moeten 
worden meegenomen. Bijgestelde 
planning is dat de herijking in 
december naar B&W gaat.  
 
 

 Raadsvergadering 12 mei 2009  
PvdA 
LRG 
CDA 
PAG 
SC 

Het college zal samen met het bestuur van de SCAG, de 
directie van het CC Jan van Besouw en de gebruikers van 
het zorgcentrum aan de Thomas van Diessenstraat komen 
tot een oplossing, waarbij de activiteiten welke nu in het 
zorgcentrum plaatsvinden, verplaatst worden naar de- 
multifunctionele ruimtes in het CC zodat een besparing op 
huisvestigingskosten een reëel uitgangspunt is en een 
bijkomende factor zou kunnen zijn dat de bezettingsgraad en 
wellicht het exploitatietekort bij het CC Jan van Besouw 
daardoor ook minder groot wordt.   
Indien de bovenstaande optie geen resultaat oplevert, ook 
andere mogelijkheden te onderzoeken om en de 
huisvestingskosten te beperken, zonder daarbij het 
dienstverleningsconcept te beperken.  
Dit ten behoeve van de begroting 2010 onderzoeken, de raad 
tijdig over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren en 
de resultaten verwerken in de begroting.  

 
23-3-2015 
Nu de werkzaamheden van 't Loket 
zijn uitgebreid als gevolg van de 
nieuwe taken in het Sociaal Domein 
blijkt het gebouw van het 
Zorgcentrum niet toereikend. 
Onderzocht zal worden wat nodig is 
om dit aan te passen en de kosten 
hiervan zullen afgezet worden tegen 
de kosten van verhuizing naar het 
Cultureel Centrum Jan van Besouw. 
Naar verwachting komt een voorstel 
hierover na de zomer in B&W.  
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