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BESLUITENLIJST van de raadsvergadering  

        van 23 mei 2018 19.30 uur 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Aanwezig: Raad: 

Liselotte Franssen-du Maine (Lijst Riel-Goirle), Eric Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Mark Verhoeven(Lijst Riel-Goirle ), Cees Pelkmans (Lijst Riel-
Goirle ), Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle), Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Christel van Neerven (Pro Actief Goirle), Corné de Rooij (CDA), 
Tess van de Wiel (CDA), Sjaak Sperber (CDA), Stijn van den Brekel (SP), Deborah Eikelenboom (SP), Monique van Brederode (VVD),  Ad van 
Beurden (VVD), Trix Vissers (VVD), Pernell Criens (PvdA), Arno de Laat (Arbeiderspartij Goirle-Riel),  Piet Verheijen (D66), Janneke van den Hout 
(D66). 
 

  
Afwezig:  
Voorzitter: Mark van Stappershoef (burgemeester) 
Plv griffier:
  

Ingrid van Breda 

 
Deze vergadering kunt u beluisteren via https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2018/23-mei/19:30 
 
Nr. Onderwerp Besluit 
1.  Opening De burgemeester opent de vergadering. 

 
2. Vaststelling agenda  

 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 6 wordt uitgesteld tot de 
volgende besluitvormende vergadering (5 juni).   
 

3. 
 

Beëdiging en installatie leden van de raadsleden Cees Pelkmans 
(LRG), Christel van Neerven (PAG) en Trix Vissers (VVD). 
 

De 3 raadsleden worden beëdigd. 
 

4.  Initiatiefvoorstel bestuursakkoord 2018-2022 Goirle: Duurzaam en 
dienstbaar 
 

Amendement A1 (Oprichten werkgroep duurzaamheid) en amendement A2 
(Veilige fietsroutes) worden ingediend. Zie hieronder. 
 

https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2018/23-mei/19:
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Voorgesteld raadsbesluit  
het Bestuursakkoord  2018-2022 'Goirle: Duurzaam en dienstbaar’ 
vast te stellen. 
 
 

Stemming over het raadsbesluit: 
Het Bestuursakkoord  2018-2022 'Goirle: Duurzaam en dienstbaar’ wordt 
vastgesteld met 16 stemmen voor (LRG, PAG, CDA, VVD, D66 en PvdA) en 3 
stemmen tegen (SP en Arbeiderspartij Goirle Riel).  
 
Stemverklaringen 
PvdA stemt voor. PvdA vindt het een prima akkoord, maar bij financiële  
zaken mogen nog wat puntjes op de i worden gezet.  
SP stemt tegen. Met name de sociale kant had beter gekund.  
Arbeiderspartij Goirle Riel stemt tegen. De partij kan zich in grote delen 
vinden in het bestuursakkoord. Vier jaar geleden hebben ze ingestemd met 
het bestuursakkoord, dat werd af en toe tegen hen gebruikt, vandaar dat 
Arbeiderspartij Goirle Riel nu tegen het bestuursakkoord stemt.  
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
het Bestuursakkoord  2018-2022 'Goirle: Duurzaam en dienstbaar’ vast te 
stellen. 
 

5.  Vaststellen aantal te benoemen wethouders, bepalen  
deeltijdfactor, onderzoek benoemingsvereisten en benoeming  
wethouders.  
 
Voorgesteld raadsbesluit  
I het aantal te benoemen wethouders te bepalen op 4;  
II de tijdsbestedingsnorm op 90% vast te stellen;  
III tot wethouder te benoemen: L.A.J. Schellekens, P.J.M. Poos, 
 J. Swaans, M.J.F. Immink-Hoppenbrouwers. 
 
  

Door de raad wordt een commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven 
geïnstalleerd bestaande uit Stijn van den Brekel, Janneke van den Hout en Erik 
Schellekens.  
De stemcommissie bestaat uit Tess van de Wiel en Deborah Eikelenboom. 
 
Amendement A3 (formatie wethouders vaststellen op 3 fte) wordt ingediend. 
Zie hieronder.  
 
Stemming over het raadsbesluit 
Het aantal uitgebrachte stemmen is 19. De kandidaat wethouders L.A.J. 
Schellekens, P.J.M. Poos, J. Swaans en M.J.F. Immink-Hoppenbrouwers, 
worden benoemd, allen met 19 stemmen voor.  
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Uiteindelijk  raadsbesluit 
I het aantal te benoemen wethouders te bepalen op 4;  
II de tijdsbestedingsnorm op 90% vast te stellen;  
III tot wethouder te benoemen: L.A.J. Schellekens, P.J.M. Poos, 
 J. Swaans, M.J.F. Immink-Hoppenbrouwers. 
 

6.  Invulling vacatures in de gemeenteraad.  
 

Dit agendapunt komt aan de orde in de vergadering van 5 juni.  

7.  Sluiting  
 
Amendementen 
nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 
A1 SP, D66, PvdA, 

Arbeiderspartij 
Goirle Riel 

Bestuursakkoord Het oprichten van een werkgroep met experts 
op het gebied van duurzaamheid. Zij bundelen 
hun kennis en maken concrete voorstellen. De 
gemeente zorgt voor facilitering van deze 
werkgroep.  
 

Het amendement wordt 
verworpen met 6   
stemmen voor (SP, D66, 
PvdA en Arbeiderspartij 
Goirle Riel) en 13 
stemmen tegen (LRG, 
PAG, CDA en VVD).  
 

A2 SP Bestuursakkoord Fietsroutes naar Tilburg veiliger maken en/of 
toevoegen (bijvoorbeeld onder de A58 bij de 
Bakertand naar Stappegoor) en hierover in 
gesprek gaan met Tilburg.  
 

Het amendement wordt 
ingetrokken. 

A3 PvdA, SP, 
Arbeiderspartij 
Goirle Riel 

Benoeming wethouders / aantal fte: 
 

De totale formatie van de wethouders in het 
college van B&W vast te stellen op 3,0 fte. 

Het amendement wordt 
verworpen met 4 
stemmen voor (SP, PvdA 
en Arbeiderspartij Goirle 
Riel) en 15 stemmen tegen 
(LRG, PAG, CDA, VVD en 
D66). 
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 5 juni 2018, 
 

         , de voorzitter 
 
 
 

, de griffier 
    


