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BESLUITENLIJST van de raadsvergadering 

van 14 november 2019  19.30 uur 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

Aanwezig: Raad: 
Liselotte Franssen-du Maine (Lijst Riel-Goirle), Erik Schellekens (Lijst Riel-Goirle – later vanaf 17:30 uur ), Cees Pelkmans (Lijst Riel-Goirle), Mark 
Verhoeven (Lijst Riel-Goirle), Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Ineke Wolswijk (CDA), Tess van de Wiel (CDA), Sjaak Sperber (CDA), Monique van 
Brederode (VVD), Ad van Beurden (VVD – later vanaf 19.30 uur), Trix Vissers (VVD), Stijn van den Brekel (SP), Deborah Eikelenboom (SP), Janneke 
van den Hout (D66), Pernell Criens (PvdA), Arno de Laat (Arbeiderspartij Goirle-Riel). 

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

Afwezig: Christel van Neerven (Pro Actief Goirle), Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle), Piet Verheijen (D66) 
Voorzitter: Mark van Stappershoef (burgemeester) 
Griffier:  Berry van ’t Westeinde 

 
De vergadering van 14 november 2019 kunt u hier terugluisteren.  
 

Nr. Onderwerp Besluit 

1.  Opening De burgemeester opent de vergadering  

2. Programma behandeling begroting 2020 en dekkingsplan 
 
1. De Programmabegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-

2023 vast te stellen; 
2. De 1e wijziging van de begroting 2020 vast te stellen waarin het 

dekkingsplan, de financiële consequenties van de 
septembercirculaire 2019 en enkele mutaties in de rentesfeer 
zijn verwerkt; 

3. Het beschikbaar stellen van de benodigde budgetten voor de 
realisering van de voor 2020 geplande investerings- en 

 
Moties en amendementen 
Tijdens deze vergadering is gestemd over het amendement nummer 9, 
schrappen van de  bezuiniging van € 30.000 op de bibliotheek. 
 
Stemverklaring 
Bij amendement 
Tess van der Wiel: het CDA heeft gisteren tegen dit amendement gestemd 
omdat gisteren de taakstelling op de culturele sector niet verlaagd is zullen wij 
vanavond voor dit amendement stemmen. 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/14-november/19:30
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exploitatiebudgetten en daarvoor de 2e wijziging van de 
begroting 2020 vast te stellen; 

4. Het tekort van het begrotingssaldo 2020 ad € 1.400.000 te 
dekken uit de algemene weerstandsreserve. 

 

 
Stijn van den Brekel 
Voor 2020 kunnen we op zich wel steunen. Dat de poetsbon wordt aangepast 
dat voor de mantelzorgers iets wordt bedacht; dus daar zijn we blij mee. De 
inclusieagenda kan gewoon doorgaan. Dat was voor ons een belangrijk punt, 
aangepast sporten ook. Alleen voor de meerjarenbegroting willen we een slag 
om de arm houden, er kan nog van alles veranderen dus we hopen dat het 
komende jaar wellicht wat dingen kunnen veranderen. Zoals de 
waarderingssusbisidie, want daar waren we op tegen dat die niet doorgaat.  
 
Janneke van den Hout 
Ondanks de pijn van de voorgenomen bezuinigingen is D66 op één ding trots 
en dat is de Gôolse Democratie. Inwoners zijn betrokken bij de begroting en de 
raad heeft op respectvolle en open wijze met elkaar gedebatteerd over het 
begrotingsvoorstel van het college. Desondanks is D66 met het resultaat niet 
tevreden en stemmen we tegen deze begroting. De gekozen manier om te 
bezuinigen op vooral niet-wettelijke taken die mede een preventieve werking 
hebben om de kosten in vervolgtrajecten van met name de jeugdzorg en Wmo 
te voorkomen ondersteunen wij niet.  
D66 staat voor beleid dat Goirle en Riel de beste plek maakt om in te wonen 
met kansen voor iedereen. Als daar niet-wettelijke taken voor nodig zijn, dan 
staan wij daarvoor. Als onderwijspartij zien wij het onderwijs als de kansen 
motor voor onze gemeente en daarom zijn voor D66 de voorgestelde 
bezuinigen op onderwijs niet acceptabel.  
Iets meer dan een jaar geleden hebben wij als oppositiepartij onze volle steun 
uitgesproken voor het bestuursakkoord. Dienstbaarheid is een van de twee 
thema’s van het akkoord. Deze begroting, waarmee 3 van de 4 coalitiepartijen 
de ambtelijke organisatie nog eens extra onder druk zetten, maakt voor ons het 
bestuursakkoord moeilijk uitvoerbaar. Maar desondanks blijft D66 in de 
toekomst constructief meedenken om onze gemeente duurzaam en dienstbaar 
te maken. 
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Arno de Laat 
Als Arbeiderspartij hebben wij de afgelopen tijd heel intensief meegewerkt, 
meegedebateerd om te kijken hoe we minder kunnen bezuinigen of inkomsten 
hebben kunnen genereren. Maar wij stemmen tegen deze begroting omdat we 
weigeren de kosten veroorzaakt door Den Haag bij onze inwoners neer te 
leggen. 
 
Stemmingen 
Met handopsteken wordt gestemd over het amendement. Het amendement 
wordt aanvaard met 12 stemmen voor en 4 stemmen tegen.  
Met handopsteken wordt over het geamendeerde voorstel gestemd. Het 
voorstel wordt aanvaard met 14 stemmen voor (LRG, CDA, PAG, VVD, SP, PvdA) 
en 2 stemmen tegen (D66 en Arbeiderspartij) 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 

1. De Programmabegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023 
vast te stellen met inachtneming van de wijzigingen bij beslispunt 4;  

2. De 1e wijziging van de begroting 2020 vast te stellen waarin het 
dekkingsplan, de financiële consequenties van de septembercirculaire 
2019 en enkele mutaties in de rentesfeer zijn verwerkt met 
inachtneming van de wijzigingen bij beslispunt 4;  

3. Het beschikbaar stellen van de benodigde budgetten voor de 
realisering van de voor 2020 geplande investerings- en 
exploitatiebudgetten en daarvoor de 2e wijziging van de begroting 
2020 vast te stellen met inachtneming van de wijzigingen bij 
beslispunt 4; 

4. De volgende wijzigingen van de programmabegroting (inclusief de 1e 
en 2e wijziging daarvan) en de meerjarenbegroting 2020-2023 vast te 
stellen:  
* Bij het invullen van de taakstellende bezuiniging op de 
basisbouwsteen 'ambtelijke organisatie', in het licht van de 
bouwsteen (bedrijfs-) formatie organisatie, de taakstelling te 
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verhogen van € 200.000 naar minimaal € 300.000 euro, de 
vermeerdering in gelijke tranches van € 25.000 per jaar (amendement 
44); 
* In de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023 een 
bezuiniging opnemen op de post Zwerfafval Sportparken van € 
20.000. Het resterende bedrag van € 15.000 wordt aangewend om 
sportverenigingen zelf het opruimen van zwerfafval te laten 
organiseren (amendement 23); 
* Een financiële bijdrage van € 20.500 in stand te houden voor 
cofinanciering van het project Marietje Kessels (amendement 10); 
* Een bedrag op te nemen van € 10.000 voor Buurtbemiddeling 
(amendement 11); 
* Een bedrag van € 5.400 opnemen voor de commissie Kunst en 
Cultuur (amendement 12); 
* De geplande bezuiniging voor de subsidie aangepast sporten 
(dekkingsplan p. 16-17 en 28) van € 7.000 te schrappen (amendement 
22); 
* De voorgestelde bezuiniging op de bijdrage aan het Natuurmuseum 
te schrappen (amendement 19); 
* De geplande bezuiniging van € 30.000 op aanvullende taken 
bibliotheek te schrappen (amendement 9); 

5. Het tekort van het begrotingssaldo 2020 ad € 1.375.000 te dekken uit 
de algemene weerstandsreserve. 

 

3. Raadsvoorstel Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-
zaakbelastingen 2020 vast te stellen. 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform raadsvoorstel. 

4. 
 

Raadsvoorstel Legesverordening 2020 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform raadsvoorstel. 
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Verordening op de heffing en de invordering van de leges 2020 vast 
te stellen. 
 

5.  Raadsvoorstel Verordening eenmalig riool-aansluitrecht 2020 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig 
rioolaansluitrecht 2020 vast te stellen. 
 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform raadsvoorstel. 

6. Raadsvoorstel Verordening hondenbelasting 2020 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 
2020 vast te stellen. 
 
 

Amendementen 
Een amendement wordt ingediend. Zie onder. 
 
Stemming 
Over het amendement wordt met handopsteken gestemd (zie hieronder). Het 
raadsvoorstel wordt zonder stemming vastgesteld. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De verordening wordt vastgesteld, waarbij in de tekst van de voorgestelde 
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2020, artikel 
4 Belastingtarief is vervangen door de onderstaande tekst:  
Artikel 4 Belastingtarief  
1. De belasting bedraagt per belastingjaar per hond € 45,00.  
2. De belasting voor honden, gehouden in een kennel, bedraagt per 
belastingjaar, per kennel € 225,00. Onder een kennel wordt verstaan een 
inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van 
dieren, bestemd en gebruikt voor het fokken van honden voor de verkoop of 
aflevering van nakomelingen.  
3. Het tweede lid blijft buiten toepassing als belastingplichtige schriftelijk 
verzoekt de verschuldigde belasting vast te stellen naar het werkelijke aantal 
honden, als blijkt dat dit bedrag lager is dan het op voet van het tweede lid 
bepaalde bedrag.  
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/22-oktober/20:30/Raadsvoorstel-Verordening-hondenbelasting-2020.pdf
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7. Raadsvoorstel Verordening marktgelden 2020 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Verordening marktgelden 2020 vast te stellen. 
 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform raadsvoorstel. 

8. Raadsvoorstel Verordening op de heffing en de invordering van 
afvalstoffenheffing 2020 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 
2020 vast te stellen. 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform raadsvoorstel. 

9. Raadsvoorstel Verordening op de heffing en de invordering van 
toeristenbelasting 2020 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 
2020 vast te stellen. 
 
 

 
Stemmingen 
Aantekening dat Arbeiderspartij heeft tegengestemd. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 

10. Raadsvoorstel Verordening precariobelasting 2020 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/22-oktober/20:30/Raadsvoorstel-Verordening-marktgelden-2020.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/22-oktober/20:30/Raadsvoorstel-Verordening-op-de-heffing-en-de-invordering-van-afvalstoffenheffing-2020.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/22-oktober/20:30/Raadsvoorstel-Verordening-op-de-heffing-en-de-invordering-van-afvalstoffenheffing-2020.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/22-oktober/20:30/Raadsvoorstel-Verordening-op-de-heffing-en-de-invordering-van-toeristenbelasting-2020.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/22-oktober/20:30/Raadsvoorstel-Verordening-op-de-heffing-en-de-invordering-van-toeristenbelasting-2020.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/22-oktober/20:30/Raadsvoorstel-Verordening-precariobelasting-2020.pdf
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Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 
2020 vast te stellen. 
 

11. Raadsvoorstel verordening rioolheffing 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
 
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020 vast 
te stellen. 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform raadsvoorstel. 

12. Raadsvoorstel BURAP 2 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
1. Vast te stellen de 12e wijziging van de begroting 2019. 
2. Het tekort uit de 2e Burap 2019 van € 830.000 te dekken door 

aanwending van de AWR. 
3. De Agio vergoeding (kosten herfinanciering hoogrentende 

leningen) van € 1.699.050 te dekken door aanwending van de 
AWR. 

4. De reserve onderhoud Turnhoutsebaan en de algemene 
(geblokkeerde) vrije reserve op te heffen en beide saldi toe te 
voegen aan de AWR.  

 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform raadsvoorstel. 

13. Raadsvoorstel Evaluatie Goirle aan de slag 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Kennis te nemen van de Evaluatie Goirle aan de Slag 2018. 2.Het re-
integratiebeleid te betrekken bij de op te stellen nota “meedoen 
makkelijker maken”. 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform raadsvoorstel. 

14. Lijst ingekomen stukken vergadering 12 november 2019 
 

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

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/22-oktober/20:30/Raadsvoorstel-verordening-rioolheffing.pdf
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VRAAG AAN COLLEGE: 
Henk Gabriels vraagt of het college overweegt om binnenkort te komen 
met bericht over welke projecten niet worden uitgevoerd in verband met 
de extra bezuiniging van € 100.000 op de organisatie.  
Burgemeester: kijkt komende dinsdag wat zij hiermee doen. 
 

 

 
De vergadering wordt op 14 november 2019 om 19:55 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 17 december 2019. 
 

         , de voorzitter 
 
 
 
 

 
, de griffier 
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Amendementen 

Nr Indiener onderwerp Beslispunt Stemming 

9 PvdA-SP-AP schrappen bezuiniging 
30.000 bibliotheek 

De begroting als volgt aan te passen: 
1. De geplande bezuiniging van € 30.000 op aanvullende 

taken bibliotheek te schrappen  

Het amendement wordt aanvaard met 
12 stemmen voor (LRG, CDA, SP, D66, 
PvdA, AP) en 4 stemmen tegen (PAG en 
VVD)  

 LRG Verordening op de heffing 
en de invordering van de 
hondenbelasting 

De huidige tekst van de Verordening op de heffing en de 
invordering van hondenbelasting 2020, artikel 4 Belastingtarief 
te vervangen door de onderstaande tekst:  
Artikel 4 Belastingtarief  
1. De belasting bedraagt per belastingjaar per hond € 45,00.  

2. De belasting voor honden, gehouden in een kennel, bedraagt 
per belastingjaar, per kennel € 225,00. Onder een kennel wordt 
verstaan een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van 
het Besluit houders van dieren, bestemd en gebruikt voor het 
fokken van honden voor de verkoop of aflevering van 
nakomelingen.  

3. Het tweede lid blijft buiten toepassing als belastingplichtige 
schriftelijk verzoekt de verschuldigde belasting vast te stellen 
naar het werkelijke aantal honden, als blijkt dat dit bedrag lager 
is dan het op voet van het tweede lid bepaalde bedrag.  
 

Het amendement wordt aanvaard met 
10 stemmen voor (LRG, AP, SP, CDA) en 
6 tegen (PAG, D66, VVD, PvdA)  
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Toezeggingen raad 14 november 2019  

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

Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1 12-11-
2019 

Begroting – Cultuur en sport lopen mee met 
het werk Back to Basics wat nu gedaan 
wordt. Op korte termijn een 
procesbeschrijving over het tijdspad en het 
beleid. 20:05  

Wethouder 
Johan Swaans 

Niet voor de 
voorjaarsnota 

 

2 12-11-
2019 

Begroting – privatisering Haspel Proberen 
om de rond de voorjaarsnota een beeld te 
hebben van de mogelijkheden en tijdlijnen 
van de privatisering Haspel  

Wethouder 
Piet Poos 

Rond de 
voorjaarsnota  

 

3 12-11-
2019 

Begroting Zon en wind Rond jaarwisseling 
komt er een voorstel welke initiatieven de 
voorkeur hebben, op basis van de 
aanvaarde nota zon en wind.  

Wethouder 
Bert 
Schellekens 

  

4 
 
 
 

12-11-
2019 

Begroting – inzicht Lokaal opgaventeam 
Lokaal Opgaveteam gaat begin komend jaar 
een analyse maken dat inzicht geeft in de 
maatregelen die we lokaal gaan treffen.   

Wethouder 
Piet Poos 

Eind eerste – 
begin tweede 
kwartaal meer 
informatie 

 

5 12-11-
2019 

Begroting – onderzoek PM posten 
Onderzoek pm posten gaat lopen – bij de 
voorjaarsnota wordt de raad nader 
geïnformeerd. Het is niet eenvoudig om al 
bij de voorjaarsnota al met alle bedragen te 
komen – bij de begroting 2021 volgt meer. 

Wethouder 
Johan Swaans 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-november/17:00/Raadsvoorstel-vaststelling-begroting-2020-en-dekkingsplan/fragment2/#filmfragment=3360&offset=1322
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-november/17:00/Raadsvoorstel-vaststelling-begroting-2020-en-dekkingsplan/fragment2/#filmfragment=3360&offset=3214
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-november/17:00/Raadsvoorstel-vaststelling-begroting-2020-en-dekkingsplan/fragment3/#filmfragment=3361&offset=268
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/13-november/19:30/Programma-behandeling-begroting-2020-en-dekkingsplan/fragment2/#filmfragment=3363&offset=3411
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/13-november/19:30/Programma-behandeling-begroting-2020-en-dekkingsplan/fragment2/#filmfragment=3363&offset=3549


               

 11 

Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

6 22-10-
2019 

Vaststellen agenda: in regiegroep de vraag 
bespreken of in de hamerraad ruimte moet 
zijn voor het stellen van vragen door de 
raad en geven van inlichtingen door het 
college 

Burgemeester  Regiegroep heeft aangegeven dat gestreefd wordt naar 
een raadsvoorstel in januari 2020 waarbij de raad over 
de werkwijze kan besluiten. 

7 22-10-
2019 

Raadsvoorstel toestemming aanpassing 
gemeenschappelijke regeling Hart van 
Brabant bereid om ieder kwartaal 
informatie te verstrekken  

Piet Poos  Bespreken in regiegroep: discussie in raad is uiteindelijk 
breder gegaan dan alleen de Jeugdzorg en de regeling 
Hart van Brabant. 

8 24-9-
2019 

Actielijst – duurzaamheidslening kijkt 25/9 
of we de termijn waarbinnen een voorstel 
aan de raad wordt aangeleverd kunnen 
verkorten. 

Bert 
Schellekens 

25 september Raadsvoorstel is 16/10/2019 ontvangen op de griffie 

9 24-9-
2019 

Vragen aan het college – geluidscherm A58 
rapport vandaag is ontvangen. De raad krijgt 
het deze week anders begin volgende week. 

Bert 
Schellekens 

Uiterlijk begin 
week 30 
september 

26/9/2019 Helaas is dit niet mogelijk. De informatie die 
we hebben ontvangen op 24 september 2019 verdient 
nog op een aantal punten een nadere analyse. Wij 
hopen u zeer binnenkort aan te kunnen geven wanneer 
u het rapport kunt ontvangen. Raadsinformatie 
ontvangen op 15 oktober 2019. 

10 24-9-
2019 

Vragen aan het college – communicatie 
rond veranderingen afvalinzameling  
Antwoord geven op de vraag of de 
communicatie op orde is. 

Bert 
Schellekens 

 Raadsinformatie d.d. 17-1-2019 

11 24-9-
2019 

Vragen aan het college – kosten jeugdzorg 
Schriftelijk antwoord geven op de vraag of 
de regio Hart van Brabant tot de regio’s 
hoort die procentueel tot de hoogste 
stijgers hoort als het om jeugdzorg gaat. 
Verstrekken van een analyse over de 
tekorten over de periode 2015-2018.  

Piet Poos Zsm – binnen 
termijnen 

Raadsinformatie  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/22-oktober/19:30/Opening/fragment1/#filmfragment=3338&offset=114
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/22-oktober/19:30/Raadsvoorstel-toestemming-aanpassing-gemeenschappelijke-regeling-Hart-van-Brabant/fragment1/#filmfragment=3342&offset=383
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/22-oktober/19:30/Raadsvoorstel-toestemming-aanpassing-gemeenschappelijke-regeling-Hart-van-Brabant/fragment1/#filmfragment=3342&offset=383
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/22-oktober/19:30/Raadsvoorstel-toestemming-aanpassing-gemeenschappelijke-regeling-Hart-van-Brabant/fragment1/#filmfragment=3342&offset=383
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/24-september/19:30/Vaststelling-besluitenlijst-raadsvergadering-2-juli-2019-Vaststelling-besluitenlijst-hamerraad-27-augustus-Opnieuw-vaststellen-besluitenlijst-4-december-2018-zie-memo-1/fragment1/#filmfragment=3325&offset=361
https://waalwijk.notubiz.nl/vergadering/549712/Besluit%20%28A%29%2026-09-2019?
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/Raadsinformatiebrief-A58-151019.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/Raadsinformatiebrief-A58-151019.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/24-september/19:30/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3330&offset=228
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/24-september/19:30/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3330&offset=228
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/Raadsinformatie-DUO-container-oktober-2019.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/24-september/19:30/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3330&offset=369
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/17-december/22:05/C2-Antwoord-op-raadsvragen-jeugdzorg-VVD-fractie.pdf


               

 12 

Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

12 2-7- 
2019 

Woonvisie – sociale huurwoningen: Aan de 
Rekenkamercommissie vragen om te kijken 
naar wachtlijsten voor sociale 
huurwoningen. 
 

Henk Gabriels 
(vz audit) 

 7/8/2019: Deze vraag is na overleg met de vz audit-
comité door de griffier voorgelegd aan de RKC.  
12/9/2019: Wordt besproken op 18 september in het 
audit-comité. 
18/9/2019 Door de Rekenkamercommissie is 
aangegeven dat zij onderzoek kunnen doen, waarbij zij 
met name kijken naar de juistheid van aangeleverde 
gegevens. 

13 2-7- 
2019 

Vragen aan het college – geluidsoverlast 
A58 
De raad zo snel mogelijk na 13 augustus 

bijpraten over de uitkomsten van het 

onderzoek en de eventuele vervolgstappen.  

De schriftelijke vragen van het CDA over  

stilleggen bouw van de Bocht worden ook 

schriftelijk beantwoord. 

Wethouder 
Bert 
Schellekens 

Zsm na 13 
augustus 

7/8/2019: De schriftelijke vragen van het CDA zijn 
beantwoord.  
De raad wordt zo spoedig mogelijk na 13 augustus (na 
ontvangst rapportage gemeente Tilburg) bijgepraat. 
Eerste raadsinformatie over concept rapport is 
ontvangen.  
Nieuwe toezegging is gedaan op 24 september. Deze 
toezegging is daarmee afgedaan. 

14 23-4-
2019 

Motie duurzaamheidslening: Het onderzoek 
naar de duurzaamheidslening gereed te 
hebben voor het behandelen van de 
woonvisie. 

Wethouder 
Bert 
Schellekens 

Dit najaar 
 

7/8/2019: Het onderzoek naar de duurzaamheidslening 
zal in het najaar worden afgerond. Wel is in de 
Woonvisie hier aandacht aan besteed. Gepland voor 
vierde kwartaal.  
24/9/2019: Vervangen door een nieuwe toezegging 

15 26-3-
2019 

Motie onderzoek bouwhal: de kosten (zowel 
ambtelijk als anders) voor uitvoering van 
deze motie worden bijgehouden en achteraf 
gerapporteerd aan de gemeenteraad. 

Wethouder 
Johan Swaans 

 7/8/2019: De kosten worden bijgehouden zodra het 
onderzoek van start gaat. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/02-juli/20:45/Raadsvoorstel-Woonvisie-2019/fragment1/#filmfragment=3303&offset=3764
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/02-juli/20:45/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3311&offset=631
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/02-juli/20:45/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3311&offset=631
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/26-februari/22:05/Schriftelijke-vragen-CDA-van-7-februari-2019-over-geluidsoverlast-A58.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/03-september/22:05/Antwoord-op-raadsvragen-CDA-A58.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/Raadsinformatiebrief-geluid-A58-definitief.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/23-april/22:00/Motie-duurzaamheidslening
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/02-juli/20:45/Vaststelling-besluitenlijst-raadsvergadering-18-juni-2019/fragment1/#filmfragment=3301&offset=237
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/02-juli/20:45/Raadsvoorstel-Woonvisie-2019
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/26-maart/22:00/Motie-onderzoek-mogelijkheden-bouw-en-opslaghal/fragment1/#filmfragment=3191&offset=948
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Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

16 12-3-
2019 

Ingekomen stukken: Rioolheffing 
garageboxen: Contact wordt opgenomen 
met betrokkenen en de brief die naar alle 
inwoners is gegaan wordt ook aan de raad  
gestuurd. 

Burgemeester
, wethouder 
Johan Swaans 

 7/8/2019: Naar aanleiding van de brief dat we 
garageboxen voortaan ook gaan belasten voor 
rioolheffing, hebben we veel reacties ontvangen. Het 
college heeft op 9 juli jl.  een beleidsregel vastgesteld 
voor het toepassen van een gereduceerd tarief. Hiermee 
wordt tegemoet gekomen aan het bezwaar. Voor 
garageboxen geldt vanaf 2019 een tarief van €50. 
Betrokkenen ontvangen binnenkort een brief en daarna 
een aanslag voor het gereduceerde tarief. De raad 
ontvangt dan ook een afschrift van de brief aan 
betrokkenen. 

17 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 

 7/8/2019: Het college verwacht deze vraag in september 
2019 te kunnen beantwoorden.  

18 31-1-
2017 

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

Wethouders 
Immink/Poos 

Nog onbekend 7/8/2019: Wordt meegenomen in het onderzoek, naar 
verwachting Q4 2019 gereed 
 

19 31-1-
2017 

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

Wethouders 
Immink/Poos 

Nog onbekend 7/8/2019: Wordt meegenomen in het onderzoek, naar 
verwachting Q4 2019 gereed 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-maart/22:15/Lijst-ingekomen-stukken-vergadering-12-maart-2019/fragment1/#filmfragment=3174&offset=22
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-maart/22:15/Lijst-ingekomen-stukken-vergadering-12-maart-2019/fragment1/#filmfragment=3174&offset=22
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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Toezeggingen oordeelsvormende vergaderingen 

Nr Datum Wat Wie Uiterste  
afdoeningdatum 

Wijze afdoening 

1 18 juni 2019 Bestuursrapportage I -  2019 Tijdspad 
met een inschatting van wat met 
betrekking tot zon en wind wordt 
gerealiseerd vooruitlopend op de REKS 

Wethouder Bert 
Schellekens 

 7/8/2019: We zijn ons bewust van de gedachte te 
wachten op de REKS maar ook van de noodzaak voor 
de energietransitie en de opdracht van de raad. 
Het college komt na de zomer met een raadsvoorstel 
voor het afwegingskader of een raadsinformatiebrief 
over de stand van zaken van het afwegingskader.  
In dit kader is ook de relatie met de REKS 
opgenomen. 

2 8 oktober 
2019 

Raadsvoorstel Koersdocument 
Bacaertlant. Er wordt opnieuw gekeken 
naar het geluidsonderzoek omdat 
gerekend is met een snelheid van 120 
km/uur in plaats van 130 km/uur. 
Hierover wordt duidelijkheid gegeven 
aan de raad. 

Wethouder Bert 
Schellekens 

 Er geldt een geluidsproductieplafond voor de A58. Dit 
plafond geldt voor referentiepunten langs de weg. 
Langs de A58 is dat gemiddeld 70 dB. Rijkswaterstaat 
mag hier niet overheen. Blijkbaar bood het 
geluidsproductieplafond voldoende ruimte om de 
snelheid destijds te verhogen van 120 naar 130 km/u. 
De geluidsberekening moet worden gebaseerd op dit 
geluidsproductieplafond (dat wil zeggen op het 
niveau uit het geluidsregister).  De werkelijke 
belasting ligt lager dan dit geluidproductieplafond.  Er 
is dus gerekend met een niveau dat hoger is dan de 
bestaande belasting.  
We hebben het effect van een verlaging van de 
snelheid op de geluidsbelasting doorgerekend (dag- 
avond- en nachtperiode).  
- van 130 naar 120 km geeft een verlaging van 0,3  dB 
- van 130 naar 100 km geeft een verlaging van  1,0 dB 
 

3 26-11-2019 Raadsvoorstel Koersdocument 
Bacaertlant Er komt raadsinformatie 
over het woningbouwprogramma. Over 
twee weken, maximaal drie weken. 

Wethouder 
Johan Swaans 

17 december Raadsinformatie 
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De te ontvangen raadsinformatie 
onderdeel uit kan maken van het 
raadsvoorstel.  

4 8 oktober 
2019 

Raadsvoorstel Koersdocument 
Bacaertlant. Het college zal met Tilburg 
optrekken in een lobby om de snelheid 
op de A58 omlaag te krijgen. De raad 
wordt van de vorderingen op de hoogte 
gehouden. 

Wethouder Bert 
Schellekens 

 22/10/2019: De raad heeft een motie aanvaard. 
Onder andere door een afschrift van brief aan regio 
gemeenten is de raad over voortgang geïnformeerd. 

5 26-11-2019 Raadsvoorstel Herijking Jeugdzorg Met 
een afvaardiging uit de naar de kwartaal 
cijfers jeugdzorg te kijken. 

Wethouder Piet 
Poos 

  

 
 
 
Toezeggingen beeldvormende vergaderingen 

Nr Datum Wat Wie Uiterste  
afdoeningdatum 

Wijze afdoening 

1 22-10-2019 Begroting 2020: Schriftelijk nog verduidelijking 
geven over de afspraken rond de vorming van de 
reserve Turnhoutsebaan en de dekking van het 
onderhoud 

Wethouder 
Johan Swaans 

 Antwoord 31/10 ontvangen. Toegevoegd 
aan RIS 

2 22-10-2019 Begroting 2020: De vraag schriftelijk 
beantwoorden wat de rol is van de gemeente bij 
burgerinitiatieven. Faciliteren we alleen of 
investeren we ook financieel. 
 

Secretaris   

 
 
 
 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/17-december/22:05/C5-brief-college-inzake-verlaging-maximumsnelheid-A58.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/17-december/22:05/C5-brief-college-inzake-verlaging-maximumsnelheid-A58.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-november/17:00/antwoord-toezegging-beeldvormende-vergadering-22-10-dekkingsreserve-Turnhoutsebaan.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-november/17:00/antwoord-toezegging-beeldvormende-vergadering-22-10-dekkingsreserve-Turnhoutsebaan.pdf

