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BESLUITENLIJST van de raadsvergadering  

        van 18 december 2018  22.00 uur 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Aanwezig: Raad: 

Liselotte Franssen-du Maine (Lijst Riel-Goirle), Eric Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Mark Verhoeven (Lijst Riel-Goirle), Christel van Neerven (Pro 
Actief Goirle), Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle), Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Corné de Rooij (CDA), Tess van de Wiel (CDA), Sjaak 
Sperber (CDA), 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), Arno de Laat (Arbeiderspartij Goirle-Riel). 

 College: Johan Swaans, Bert Schellekens, Piet Poos, wethouder Marijo Immink, 
 

Afwezig: Pernell Criens (PvdA), Cees Pelkmans (Lijst Riel-Goirle) 
Voorzitter: Mark van Stappershoef (burgemeester) 
Griffier:  Berry van ’t Westeinde 
 
Deze vergadering kunt u beluisteren via https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/20-december/22:00 
 
 

Nr. Onderwerp Besluit 

1.  Opening De burgemeester opent de vergadering  

2. Vaststelling agenda  De agenda wordt vastgesteld 
Door het CDA wordt een motie ingediend over een niet 
op de agenda opgenomen onderwerp over de 
proeftuin.  Deze wordt toegevoegd als agendapunt 9. 
Door de VVD wordt een motie aangekondigd over een 
niet op de agenda opgenomen onderwerp, als 
agendapunt 10.  
Door de VVD wordt verzocht om agendapunt 5 van de 
agenda af te halen. Met handopsteken wordt over dit 
ordevoorstel gestemd. Het voorstel wordt aangenomen 
met 13 stemmen voor (Lijst Riel-Goirle, CDA, VVD, SP, 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/20-december/22:00
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D66) en 4 stemmen tegen (Arbeiderspartij Goirle Riel 
en Pro Actief Goirle (13 voor - 4 tegen) 
Stemverklaring  
Arno de Laat: Het is 5 voor 12 voor dit onderwerp en 
we zijn er al heel lang mee bezig. Ik had graag gezien 
dat er vandaag spijkers met koppen geslagen worden 
en nu schuift het weer 4 weken of langer door. Dat vind 
ik ontzettend jammer. 
 

3. Vaststelling besluitenlijst vergadering van 4 december 2018 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. 
 

Lijst ingekomen stukken 18 december 2018 De raad besluit conform het voorstel over de wijze van 
afdoening van de lijsten van ingekomen stukken. 

5.  Raadsvoorstel Zon en Wind 

1.  
Niet behandeld. Doorgeschoven naar 15 januari. 

6. Raadsvoorstel Financieel Tussenbericht  
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

1. In te stemmen met het Financieel Tussenbericht 2018; 
2. in te stemmen met het voorstel tot overhevelen van de budgetten tot een bedrag van  

€ 807.328,00 van 2018 naar 2019 (zie de bijlage 1); 
3. in te stemmen met het  vaststellen van de 16e wijziging van de begroting 2018 en de 6e 

wijziging van de begroting 2019. 
 

 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 

7. Inlichtingen vanuit het college Er zijn geen inlichtingen. 

8. Vragen aan het college Arno de Laat geeft aan dat hij aandacht vraagt voor 
mogelijke levensgevaarlijke situatie bij de burgemeester 
Rensstraat - burgemeester Philipsstraat. 
Stijn van den Brekel vraagt of het college bekend is met 
de BTW-heffing over de kosten van medewerkers van 
Diamantgroep voor de wijkcentra. Wil het college de 
wijkcentra hiervoor compenseren? 
Wethouder Marijo Immink zegt toe dit uit te zoeken. 
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Stijn van den Brekel vraagt hoe staat het met het leggen 
van zonnepanelen op de wijkcentra. Dat zou schelen in 
de energiekosten. Duurzaamheid kan voor hen een 
besparing opleveren. 
Wethouder Piet Poos zegt toe dit uit te zoeken. 

9. Motie over niet op de agenda opgenomen onderwerp: Proeftuin 
 

De motie wordt niet in stemming gebracht. 

10. Motie over niet op de agenda opgenomen onderwerp: Verenigde Vergadering Hart van 
Brabant 

PAG 2keer tegen 
Rest voor 

11. Sluiting  De voorzitter sluit de vergadering. 

 
De vergadering wordt op 18 december 2018 om 23.02 uur gesloten. 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 15 januari 2018. 
 

         , de voorzitter 
 
 
 
 

 
, de griffier 
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Moties:  

nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 

1. CDA Proeftuin Verzoekt het college om uitvoering te geven aan de opdracht die 

eerder door de raad  gegeven is, zoals opgetekend in de notitie 

Richting en Ruimte, door: 

1. Op zoek te gaan naar alternatieven waar naar het gehele gebied 

wordt gekeken om tot de gewenste oplossingen te komen wat 

betreft water- en stikstofhuishouding zodat het succes niet van 

een enkel gebied afhankelijk is.  

2. Een toekomstbestendige oplossing te bieden voor alle 

stakeholders 

3. Het  gebaar om medewerking te verlenen van de betreffende 

stakeholder serieus te nemen en in gesprek te blijven met elkaar 

4. Het leerproces vooral niet uit het oog te verliezen, en dus kansen 

te pakken en gedurende het proces te verbeteren!  

5. Te waarborgen dat er niemand het kind van de rekening wordt en 

deelname altijd vrijwillig blijft, uiteraard met de inachtneming van 

de spelregels van de notitie. 

De motie wordt niet 
in stemming 
gebracht. 
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nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 

2. VVD Verenigde vergadering raden 
regio Hart van Brabant 

Verzoekt   
- de voorzitter van het Algemeen Bestuur in kennis te stellen 

van het verzoek van de raad van de gemeente Goirle een 
vergadering van alle raden van de deelnemende gemeenten te 
organiseren; 

- de griffier te verzoeken deze motie ter kennisname door te 
zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten met het 
verzoek dit initiatief mede te ondersteunen voor zover deze 
ondersteuning nog niet kenbaar is gemaakt. 
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Toezeggingen raad 18 december 2018  
 

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

nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1. 18-12-
2018 

Vragen aan het college - verkeerssituatie 
informeren over gemelde gevaarlijke situatie bij 
de burgemeester Rensstraat - burgemeester 
Philipsstraat. 

 

Wethouder Piet 
Poos 

  

2. 18-12-
2018 

Vragen aan het college - BTW medewerkers 
Diamantgroep  
Uitzoeken hoe het staat met de BTW-heffing 
over de kosten van medewerkers van 
Diamantgroep voor de wijkcentra en het 
standpunt van het college mbt de eventuele 
compensatie van deze kosten.  

Wethouder Marijo 
Immink 

  

3. 18-12-
2018 

Vragen aan het college - zonnepanelen 
wijkcentra  
Uitzoeken oe staat het met het leggen van 
zonnepanelen op de wijkcentra en de besparing 
die dit mogelijk kan opleveren voor de 
wijkcentra. 

Wethouder Piet 
Poos 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/18-december/22:00/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3109&offset=13
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/18-december/22:00/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3109&offset=95
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/18-december/22:00/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3109&offset=95
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/18-december/22:00/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3109&offset=95
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/18-december/22:00/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3109&offset=95
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nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

4. 4-12-
2018 

Vragen aan het college - kinderpardon De 
vragen uit de raad schriftelijk te beantwoorden 
naar aanleiding van de brief over het 
postzegelpardon van het ministerie. Laten we 
het bij dit antwoord zitten? Er is ook aan derde 
partijen iets gevraagd waarover niets wordt 
gezien in de stukken.  Hoe gaan we hiermee 
verder? 
 

Burgemeester   

5. 4-12-
2018 

Vragen aan het college - gevaarlijke situatie 
Tilburgese weg in het donker. Uitgezocht wordt 
of deze informatie juist is. Als dat het geval is en 
maatregelen nodig zijn, dan worden deze 
getroffen. Hierop wordt schriftelijk 
teruggekomen. 

Wethouder Piet 
Poos 

  

6. 6.11-
2018 

Programmabegroting 2019:  
Het is mogelijk om zoveel als mogelijk 
indicatoren al bij de burap te geven. De 
verplichte indicatoren staan er in en daar 
komen er nog een aantal bij. 

Wethouder Johan 
Swaans 

 In het audit-comite van 28 november zijn nadere 
afspraken gemaakt 

7. 6-11-
2018 

Programmabegroting 2019: met betrekking tot 
de extra investeringen in de ambtelijke 
organisatie wordt met de raad 
gecommuniceerd. We gaan niet naar de raad 
om voor ieder ding apart naar de raad om 
toestemming te vragen. Het is belangrijk dat het 
college langs de goede maatlat keuzes maakt en 
daarover de raad op de gebruikelijke weg 
informeert. Wij zijn ons er heel bewust van dat 
we op de goede wijze communiceren. 

Burgemeester 
Mark van 
Stappershoef 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/04-december/21:45/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3094&offset=43
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/04-december/21:45/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3094&offset=185
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/04-december/21:45/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3094&offset=185
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Auditcomite/2018/28-november/16:00/Concept-besluitenlijst-audit-comite-28-november-2018.pdf
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nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

8. 28-09-
2018 

Coming outday: in overleg met de Stichting Jong 
kijken naar het betrekken van scholen en 
verenigingen. 

Wethouder Piet 
Poos 

 Er is een brief ontvangen van Stichting Jong. 

9. 11-9-
2018 

Bestemmingsplan Ronde Akker: na te gaan 
welke bestemmingsplanprocedures nog via de 
oude werkwijze verlopen (en nog niet 
vooruitlopend op de Omgevingswet met een 
vorm van dialoog) 

Wethouder Bert 
Schellekens 

  

 10. 3-7-2018 Correctie begroting afval: de mogelijkheden 
uitzoeken om met de afvalapp zwerfafval te 
melden.   

Wethouder Bert 
Schellekens 

 Wordt schriftelijk beantwoord 

11. 5-6-2018 Begroting en jaarstukken Veiligheidsregio: Naar 
aanleiding van paragraaf 2.5 thema 5 
organisatie van de begroting Veiligheidsregio 
zegt de burgemeester toe in het Algemeen 
Bestuur vragen te stellen over de stijging van de 
lasten op dit thema van 13,7 naar 20,5 miljoen.  
De burgemeester vraagt naar de noodzaak van 
de investering in ICT in 2019 in Tilburg 
combinatie met de samenvoeging van de 
meldkamers in 2020. Verzocht wordt om de 
presentatie van de jaarcijfers en de begroting 
van het lopende jaar ook mee te nemen in de 
meerjarenoverzichten begroting. Ook wordt 
navraag gedaan naar de verdubbeling van het 
ziekteverzuim in 5 jaar tijd.  

Burgemeester 
Mark van 
Stappershoef 

 11-9-2018: Schriftelijke informatie volgt 
binnenkort. 
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nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

12. 29-9-
2017 

Over de motie "onderzoek ecologische wijk 
Bakertand" gaat het college in gesprek met de 
ontwikkelaar (in dit geval de gemeente Tilburg) 
en zal dit meenemen in de stedenbouwkundige 
visie die de raad gaat bespreken en vaststellen.  
Het schriftelijk verslag komt dan in de 
stedenbouwkundige visie. 

Wethouder Guus 
van der Put 

4e kwartaal 2018 De schetsen voor de stedenbouwkundige visie 
zijn in oktober 2018 gereed om met de raad te 
bespreken. 

13. 31-1-
2017 

Locatieonderzoek 't Loket lange termijn: Neemt 
in de uitwerking de functionele eisen voor 
huisvesting 't Loket mee (privacy etc.) 

Wethouder van 
der Heijden 

Nog onbekend Wordt meegenomen in het onderzoek 
 

14. 31-1-
2017 

Locatieonderzoek 't Loket lange termijn: 
Mainframe wordt in het onderzoek 
meegenomen 

Wethouder Van 
der Heijden 

Nog onbekend Wordt meegenomen in het onderzoek  
 

15. 8-11-
2016 

Programmabegroting: Status 
vergunningaanvraag schelpenpad Regte Heide 
Brabants Landschap wordt nagevraagd, raad 
wordt schriftelijk over de uitkomst 
geïnformeerd. 

Wethouder Van 
der Put 

 Het Brabants Landschap is op dit moment in 
overleg met de provincie om de effecten van de 
aanleg van een schelpenpad op de natuur van De 
Regte Heide in kaart te brengen. De uitkomst 
daarvan is nog niet bekend. Indien de effecten 
aanvaardbaar blijken te zijn kan het Brabants 
Landschap bij de gemeente opnieuw een 
aanlegvergunning aanvragen. 

16. 10-5-
2016 

Voorjaarsnota: Geprobeerd wordt om de 
kwalitatieve en kwantitatieve effecten van de 
samenwerking in de begroting 2017 mee te 
nemen. 

Burgemeester begroting Binnen de ambtelijke werkgroep samenwerking 
GHO wordt momenteel gezocht naar een goede 
manier om de effecten op de 3 K's (kwaliteit, 
kwetsbaarheid en kosten) helder in beeld te 
brengen en op welk moment in de P&C-cyclus 
deze effecten het beste kunnen worden 
gerapporteerd.   
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Toezeggingen oordeelsvormende vergaderingen 
 

nr Datum Wat Wie Uiterste  afdoeningdatum Wijze afdoening 

1. 23-10-2018 Programmabegroting 2019: De 
raad wordt geïnformeerd over de 
start van de evaluatie 
minimabeleid. Bekeken wordt hoe 
de raad wordt betrokken bij het 
besluitvormingsproces. 

Wethouder 
Marijo Immink 

  

2. 26-09-2018 Burap: 4 weken na de bijeenkomst 
met de organisatieadviseur ligt er 
een eerste plan dat met de raad 
wordt besproken.   
 

burgemeester Eind november  
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