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BESLUITENLIJST van de raadsvergadering  

             van 11 september 2018  22.15 uur 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Aanwezig: Raad: 

Liselotte Franssen-du Maine (Lijst Riel-Goirle), Eric Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Cees Pelkmans (Lijst Riel-Goirle), Mark Verhoeven (Lijst Riel-
Goirle), Christel van Neerven (Pro Actief Goirle), Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Mark van Oosterwijk (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), Pernell Criens (PvdA), Arno de Laat (Arbeiderspartij Goirle-Riel). 

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

Afwezig: - 
Voorzitter: Mark van Stappershoef (burgemeester) 
Griffier:  Berry van ’t Westeinde 
 
Deze vergadering kunt u beluisteren via https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/11-september/22:00 
 

Nr. Onderwerp Besluit 

1.  Opening De burgemeester opent de vergadering  

2. Vaststelling agenda  De agenda wordt vastgesteld. 

3. Vaststelling besluitenlijst vergadering van 28 augustus 2018 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. 
 

Lijst ingekomen stukken De raad besluit conform het voorstel over de wijze van afdoening van de 
ingekomen stukken. 
 

5.  Raadsvoorstel toename kosten regiovervoer 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
1. De begroting 2018 voor de kosten van Wmo vraagafhankelijk 
vervoer en leerlingenvervoer aan te  passen. 

Toezeggingen 
Wethouder Piet Poos zegt toe dat de raad naast de halfjaarlijkse rapportages 
geïnformeerd wordt wanneer er op een ander moment overschrijdingen 
kenbaar worden. 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/11-september/22:00
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2. De extra lasten 2018 ad € 223.000,00 te dekken binnen het totale 
budget sociaal domein. 
3. In de begroting 2019 de budgetten Wmo vraagafhankelijk vervoer 
en leerlingenvervoer te ramen op basis van de op dit moment 
bekende gegevens binnen de middelen die we ontvangen. 
4. De doelstellingen van het regiovervoer optimaal te vertalen naar 
lokaal beleid. 

 

Moties en amendementen 
Een motie wordt ingediend door Pro Actief Goirle, PvdA, D66, CDA en Lijst Riel 
Goirle. De motie wordt overgenomen door het college. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform raadsvoorstel. 

6. Raadsvoorstel Goirle aan de slag 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
1.Kennis te nemen van de resultaten uit de evaluatie Goirle aan de 
Slag. 
2. Het programma te continueren in afstemming met 
werkgeversservicepunt Werkhart. 
3. De doelstellingen van het programma bij te stellen en o.a. uit te 
drukken in plaatsingen. 
4. Één formatieplaats te blijven dekken uit de tijdelijke middelen voor 
opvang van statushouders en hiertoe € 75.000,00 te reserveren uit 
het budget opvang statushouder . 
 

 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform raadsvoorstel. 

7. VERVALLEN 
 
 

 

8. Raadsvoorstel bestemmingsplan de Ronde Akkers 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

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 

Toezeggingen 
Wethouder Bert Schellekens zegt toe na te gaan welke 
bestemmingsplanprocedures nog via de oude werkwijze verlopen (en nog niet 
vooruitlopend op de Omgevingswet met een vorm van dialoog) 
 
 
Stemverklaring 
Liselotte Franssen:  
Stemt in met het voorstel omdat zij ook gevoelig is voor het feit dat de 
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gebrachte zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan 
"Ronde Akkers", zoals uiteengezet in het op dit 
raadsbesluit betrekking hebbende raadsvoorstel, welke 
geacht wordt van dit besluit deel uit te maken; 

 
III. geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 

Wet ruimtelijke ordening; 
 

IV. het bestemmingsplan "Ronde Akkers", bestaande uit de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het 
GML-bestand NL.IMRO.0785.BP2017009Rondeakke-
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 de grootschalige 
basiskaart (GBK) (2017-09-15). 

 
V. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken 

om toestemming te verlenen om het bestemmingsplan 
eerder te mogen publiceren. 

 

procedure loopt zoals die loopt. Maar wel er wel bij aantekenen dat zij hoopt 
dat in het vervolg wordt gekeken wat omwonenden ervan vinden. En dat het 
niet net in zo'n periode komt dat mensen het wellicht gemist hebben door 
vakantie of dergelijke. 
 
Ad van Beurden:  
Sluit zich hierbij aan. Hoopt dat er in het vervolg een procedure komt waarbij 
we dit probleem kunnen ondervangen. 
 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform raadsvoorstel. 

9. Raadsvoorstel Coördinatieverordening Wro gemeente Goirle 2018   
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Coördinatieverordening Wro gemeente Goirle 2018 vast te stellen 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform raadsvoorstel. 

10. Inlichtingen vanuit het college 
 

Wethouder Marijo Immink geeft aan dat de gemeente deelneemt aan de 
lokale monitor van de FNV. 
Wethouder Piet Poos deelt mee dat de gemeente een nieuwe prognose heeft 
gekregen over de kosten van de Jeugdzorg. Verwacht zou mogen worden dat 
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de kosten ruim een half miljoen hoger zijn dan begroot. De cijfers zijn nog 
heel zacht. We zijn volop bezig met de analyse van de cijfers. 
 

11. Vragen aan het college Ad van Beurden vraagt naar de kap van een boom aan de Dr. Keijzerlaan. 
De burgemeester antwoordt dat het college deze morgen een besluit heeft 
genomen. 

11. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 

 
De vergadering wordt op 28 augustus 2018 om  23:45 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 25 september 2018. 
 

         , de voorzitter 
 
 
 
 

, de griffier 
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Motie 

nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 

1. PAG, PvdA, D66, 
CDA, LRG 

5. Raadsvoorstel toename kosten regiovervoer Verzoekt het college: 

- Halfjaarlijks aan de raad te rapporteren 

over de ontwikkelingen van het 

Regiovervoer; 

- In die rapportages in ieder geval in te 

gaan op:  

o ontwikkeling van de kosten; 

o de mate waarin geformuleerde 

meetbare doelstellingen (zie 

pag. 7 Programmaplan) zijn 

behaald; 

o het lokale aandeel van de 

gemeente Goirle in 

bovenstaande punten; 

 

Overgenomen door het 
college 

 
 
 
 
Toezeggingen raad 11 september 2018  
 

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

nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 
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nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1. 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 

  

2. 28-8-
2018 

Ingekomen stukken: Meedelen of de gemeente 
weer deelneemt aan de lokale monitor van de 
FNV. 

Wethouder Marijo 
Immink 

11-9 Mondeling in raad 11/9: de gemeente Goirle 
neemt deel 

3. 28-8-
2018 

Ingekomen stukken: brief van maag- lever en 
darmstichting meenemen bij de beantwoording 
van de schriftelijke vragen van Pro Actief Goirle 
over openbare toiletvoorzieningen.  

Wethouder Marijo 
Immink 

11-9 Betrekken in afdoening schriftelijke vragen Pro 
Actief Goirle. Zie raadsinformatiebrief 

4. 28-8-
2018 

Mondelinge vragen: Aangeven of de werkwijze 
hoofdroute Riel gevolgen heeft voor de 
procedure van opleveren wegen. Moet in de 
toekomst iedere weg onafhankelijk worden 
gekeurd? 

Wethouder Johan 
Swaans 

 Wegen hoeven niet standaard onafhankelijk 
gekeurd te worden. 

 5. 3-7-2018 Correctie begroting afval: de mogelijkheden 
uitzoeken om met de afvalapp zwerfafval te 
melden.   

Wethouder Bert 
Schellekens 

 Wordt schriftelijk beantwoord 

6. 3-7-2018 Vragen aan het college: de gemeenteraad wordt 
op de hoogte gesteld van de reactie van de 
provincie met betrekking tot maatregelen tegen 
een ondernemer die in het proeftuingebied 
gevestigd is.  

Wethouder Bert 
Schellekens 

07-09-2018 De gedeputeerde heeft aangegeven dat hij begrip 
heeft voor de situatie van de ondernemer. De 
provincie zal de handhavingsmaatregelen waar 
mogelijk beperken. Echter de provincie verwacht 
wel dat de ondernemer zich aan de regels houdt.  

7. 5-6-2018 Begroting OMWB: De vragen over waar de 
onrechtmatigheden bij de Europese 
aanbesteding in zitten en duidelijkheid over 
bijdrage voor de gemeentelijke begroting 
schriftelijk beantwoorden.  
 

Wethouder Bert 
Schellekens 

 We hebben niet meegedaan met deze 
aanbesteding en zijn hiervan verder niet op de 
hoogte.  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/25-september/22:05/Beantwoording-raadsvraag-openbare-toiletvoorziening-PAG-1.pdf
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nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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 
 

10. 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  
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nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

11. 8-11-
2016 

Programmabegroting: kijkt naar de mogelijkheid 
of er nog paaltjes op fietspaden te verwijderen 
zijn. 

Wethouder Van 
der Ven 

 Een onderzoek wordt uitgevoerd naar de 
mogelijkheden, waarbij in de voorbereiding 
ambtelijk contact wordt opgenomen met een van 
de leden van de werkgroep. NB: is inmiddels 
afgerond.  

12. 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. 

13. 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.   

 
 
Toezeggingen oordeelsvormende vergadering 28-8-2018 

Nr Datum Wat Wie Uiterste  afdoeningdatum Wijze afdoening 

1 28-08-2018 In Goirle zijn 350 bijstandsgerechtigden. 
33 mensen zijn doorgestroomd naar een 
betaalde baan. Zijn er ook mensen die 
zelfstandig betaald werk hebben 
gevonden? Hoe doet Goirle het in 
vergelijking met de regio? Zitten wij qua 

Wethouder 
Marijo Immink 

11 september 2018 De raad ontvangt hierover schriftelijke informatie.  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/11-september/22:00/Beantwoording-raadsvragen-bijzondere-bijstand-SP-1.pdf
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uitstroom onder of boven het 
gemiddelde? SP vraagt of er een limiet is 
aan de periode van gratis werken. SP 
ontvangt graag een overzicht van 
werken zonder loon. Hoe lang werken 
mensen in een traject, hoeveel uren per 
week, hoeveel maanden? Hoe vaak 
maken werkgevers gebruik van mensen 
die gratis werken. 

3 28-08-2018 De wethouder beantwoordt de vragen 
bij raadsvoorstel verordening kwaliteit 
vergunningverlening, toezicht en 
handhaving omgevingsrecht schriftelijk. 

Wethouder Bert 
Schellekens 

 Gereed. 

 
 
 


