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BESLUITENLIJST van de raadsvergadering  

        van 12 februari 2019  20.45 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), 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), Trix Vissers (VVD), 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: Stijn van den Brekel (SP), Deborah Eikelenboom (SP), Ad van Beurden (VVD), 
Voorzitter: Mark van Stappershoef (burgemeester) 
Griffier:  Berry van ’t Westeinde 
 
Deze vergadering kunt u beluisteren via https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-februari/20:45 
 
 

Nr. Onderwerp Besluit 

1.  Opening De burgemeester opent de vergadering. 

2. Vaststelling agenda  De agenda wordt vastgesteld. Bij vragen aan het college wordt mondeling 
antwoord gegeven op de schriftelijke vragen van de heer Mark Verhoeven. 

3. Vaststelling besluitenlijst vergadering van 15 januari 2019 2019 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Corné de Rooij vraagt naar de vastlegging van de afspraken rond om zon en 
wind. Is hier een bijlage met juiste tekeningen? 
Bert Schellekens geeft aan dat het stuk is aangepast naar aanleiding van de 
bespreking in de raad. Er wordt gekeken of de bijlage goed is aangepast. 
Wethouder Piet Poos antwoordt mondeling op openstaande toezeggingen 
over verlichting Tilburgseweg en verkeerssituatie Burgemeester 
Philipsenstraat.  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-februari/20:
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4. 
 

Lijsten ingekomen stukken vergaderingen van 29 januari 2019 en 12 
februari 2019 
 

De raad besluit conform het voorstel over de wijze van afdoening van de 
lijsten van ingekomen stukken. 
Monique van Brederode geeft aan dat het antwoord op de artikel 40 vragen 
met betrekking tot strooibeleid niet juist is. 
Wethouder Johan Swaans zegt toe na te gaan waarom er op die maandag niet 
gestrooid is. 

5.  Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan 
"Dorpstraat 59" (Riel)Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
I. kennis te nemen van het vastgestelde eindverslag van de 

inspraakprocedure dat als bijlage in de 
bestemmingsplantoelichting is opgenomen; 

 
II. geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 Wet 

ruimtelijke ordening; 
 
III. het bestemmingsplan "Dorpstraat 59", bestaande uit de 

geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-
bestand NL.IMRO.0785.BP2018003Dorpstrat-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) ongewijzigd 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 basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2018-
08-21). 

 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/12-februari/22:05/Antwoord-raadsvraag-VVD-strooibeleid.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/12-februari/22:05/Antwoord-raadsvraag-VVD-strooibeleid.pdf
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6. Inlichtingen van het college 
 

De burgemeester geeft aan dat er op 2 april een bijeenkomst is met de raden 
van Hilvarenbeek en Oisterwijk waarbij er nadere informatie komt over het 
rapport Berenschot en de omgevingswet. 

7. Vragen aan het college 
 
 

Arno de Laat vraagt naar aanleiding van de presentatie over de Zuidrand Van 
Besouw in welke prijscategorie deze huizen vallen (goedkoop, betaalbaar, 
duurder). Het verbaast hem dat de projectontwikkelaar niet op de hoogte is.  
Een derde fase wordt gebouwd afhankelijk van het contingent dat 
beschikbaar is. In dit deel valt van één derde de sociale huurwoningen in dit 
laatste deel dat niet gebouwd gaat worden. Wil hier graag beeldvormend of 
oordeelsvormend over praten. Vindt het belangrijk dat de raad meegeeft wat 
er gebouwd gaat worden. Krijgt de raad nog ruimte om hier sturing aan te 
geven. 
Wethouder Bert Schellekens zegt toe dat hij de vragen schriftelijk zal 
beantwoorden.  
Pernell Criens heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeerssituatie Lage 
Wal. De bewoners hebben een brandbrief gestuurd. Het heeft meer dan twee 
maanden geduurd voordat telefonisch contact is opgenomen.  
Wethouder Piet Poos merkt op dat in deze periode ook de kerstperiode heeft 
gezeten. Het college is bezig met deze brief en is bezig met voorbereiding van 
een aantal maatregelen.  
De burgemeester zegt toe om te kijken hoe dit gelopen is.  
Corné de Rooij vraagt naar aanleiding van geluidsoverlast op Veertels naar de 
handhaving. Omdat wij zo dichtbij het bedrijf woningen hebben gerealiseerd, 
roept hij het college om op een ordentelijke manier met handhaving om te 
gaan.  
De burgemeester geeft aan dat het college dit doet. 
De vragen van Mark Verhoeven over verkeersbesluiten worden gesteld en 
beantwoord door wethouder Piet Poos. 
 

8. Sluiting De vergadering wordt op 12 februari 2019 om 21:30 uur gesloten. 

 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/26-februari/22:05/LRG-Schriftelijke-vragen-Actualiteit-en-geldigheid-verkeersbesluiten.pdf
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van  26 februari 2019, 
 

         , de voorzitter 
 
 
 

 
, de griffier 
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Toezeggingen raad 12 februari 2019  
 

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

Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1. 11-2-
2019 

Besluitenlijst - zon en wind 
Er wordt gekeken of de bijlage goed is 
aangepast. 

 

Wethouder Bert 
Schellekens 

26-2-2019  

2. 11-2-
2019 

Strooibeleid 
In aan vulling op het antwoord op de artikel 40 
vragen met betrekking tot strooibeleid wordt 
nagegaan waarom er op die maandag op het 
parkeerterrein niet gestrooid is.  

Wethouder Johan 
Swaans 

  

3.  Woningbouw Zuidrand 
Toegezegd wordt vragen schriftelijk te 
beantwoorden. Naar aanleiding van de 
presentatie over de Zuidrand Van Besouw is 
gevraagd in welke prijscategorie deze huizen 
vallen (goedkoop, betaalbaar, duur). Een derde 
fase wordt gebouwd afhankelijk van het 
contingent dat beschikbaar is. In dit deel valt 
van één derde de sociale huurwoningen in dit 
laatste deel dat niet gebouwd gaat worden. Wil 
hier graag beeldvormend of oordeelsvormend 
over praten. Vindt het belangrijk dat de raad 
meegeeft wat er gebouwd gaat worden. Krijgt 
de raad nog ruimte om hier sturing aan te 
geven? 

Wethouder Bert 
Schellekens 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-februari/20:45/Vaststelling-besluitenlijst-vergadering-van-15-januari-2019/fragment1/#filmfragment=3140&offset=12
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-februari/20:45/Lijsten-ingekomen-stukken-vergaderingen-29-januari-2019-en-12-februari-2019/fragment1/#filmfragment=3141&offset=83
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/12-februari/22:05/Antwoord-raadsvraag-VVD-strooibeleid.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/12-februari/22:05/Antwoord-raadsvraag-VVD-strooibeleid.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-februari/20:45/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3144&offset=25
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Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

4. 11-2-
2019 

Verkeerssituatie Lage Wal  
Aangeven hoe de beantwoording van deze mail  
gelopen is. 

Burgemeester   

5. 15-01-
2019 

Vragen aan het college - ziggokastje 
De raad informeren zodra bekend is welke 
afspraken zijn gemaakt 

Wethouder Bert 
Schellekens 

 De kosten voor het verwijderen van het kastje 
worden door de projectontwikkelaar en de 
gemeente gezamenlijk betaald. Zie 
raadsinformatie. 

6. 15-01-
2019 

Vragen aan het college - ecologische zone 
Leijoever - Leijvennen 
De eigenaar van de grond vraagt zich af hoe dit 
zit. Over Leijvennen is er geen akkoord met de 
gemeenteraad. Hoe kan de informatie over 
Leijoevers dan op deze manier gepresenteerd 
worden? De vraag wordt schriftelijk 
beantwoord.   

Wethouder Bert 
Schellekens 

  

7. 18-12-
2018 

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

Wethouder Piet 
Poos 

 Mondeling antwoord wethouder Piet Poos.  

8. 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 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-februari/20:45/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3144&offset=327
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/15-januari/20:45/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3125&offset=11
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/12-februari/22:05/Antwoord-raadsvragen-SP-inzaken-ziggokast.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/12-februari/22:05/Antwoord-raadsvragen-SP-inzaken-ziggokast.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/15-januari/20:45/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3125&offset=104
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/15-januari/20:45/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3125&offset=104
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/2019/12-februari/20:45/Vaststelling-besluitenlijst-vergadering-van-15-januari-2019/fragment1/#filmfragment=3140&offset=123
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 

9. 18-12-
2018 

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

Wethouder Piet 
Poos 

 Hiernaar is een onderzoek gestart. 

10. 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   

11. 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 

 Mondeling antwoord wethouder Piet Poos.  

12. 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 

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/2018/04-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/Besluitvormend/2019/12-februari/20:45/Vaststelling-besluitenlijst-vergadering-van-15-januari-2019/fragment1/#filmfragment=3140&offset=123
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 

13. 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 

  

14. 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. 

15. 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 

 Zie presentatie beeldvormende raad 15-1-2019 

 16. 3-7-2018 Correctie begroting afval: de mogelijkheden 
uitzoeken om met de afvalapp zwerfafval te 
melden.   

Wethouder Bert 
Schellekens 

 Wordt schriftelijk beantwoord 

17. 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. 

18. 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 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/15-januari/19:30/Uitnodiging-en-agenda-beeldvormende-vergadering-15-januari-2019
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Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

19. 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  
 

20. 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. 

21. 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 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 
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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  

 


