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BESLUITENLIJST van de raadsvergadering  

           van dinsdag 24 september 2019  19.30 uur 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

Aanwezig: Raad: 
Liselotte Franssen-du Maine (Lijst Riel-Goirle), Erik Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Cees Pelkmans (Lijst Riel-Goirle), Christel van Neerven (Pro 
Actief Goirle), Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Tess van de Wiel (CDA), Ineke Wolswijk (CDA), Sjaak Sperber (CDA), Trix Vissers (VVD), Monique 
van Brederode (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). 

 Wethouders: Marijo Immink, Bert Schellekens, Piet Poos, Johan Swaans. 
 

Afwezig: Mark Verhoeven (Lijst Riel-Goirle), Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle), Ad van Beurden (VVD) 
Voorzitter: Mark van Stappershoef (burgemeester) 
Griffier:  Berry van ’t Westeinde (griffier) 

 
Deze vergadering kunt u beluisteren via https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/24-september/19:30 
 

Nr. Onderwerp Besluit 

1.  Opening De burgemeester opent de vergadering. 

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 2 juli 2019 
Vaststellen besluitenlijst hamerraad 27 augustus 2019 
Opnieuw vaststellen gewijzigde besluitenlijst 4 december 2019 
 

De besluitenlijsten worden vastgesteld. 
Janneke van den Hout vraagt naar de inschatting wat er met zon en wind 
gedaan kan worden in afwachting van de REKS. Wanneer gaan we beginnen? 
Wethouder Bert Schellekens antwoordt dat de raad heeft ingestemd met het 
voorstel zon en wind. De REKS komt daardoor heen. Morgenavond is er een 
belangrijke regionale avond over de REKS. Op vrij korte termijn kunnen we 
met een voorstel komen met welke projecten we kunnen starten. 
Arno de Laat vraagt naar de duurzaamheidslening. Pas in december komt het 
college met een voorstel. Kan dit voorstel veel eerder naar de raad? 
Wethouder Bert Schellekens gaat morgen kijken of we deze termijn kunnen 
verkorten. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/24-september/19:30
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4. 
 

Lijst ingekomen stukken vergadering 24-9-2019 De raad besluit conform het voorstel over de wijze van afdoening van de lijst 
van ingekomen stukken. 
Monique van Brederode vraagt naar het zwembad. Moet deze grond worden 
overgedragen? 
Wethouder Piet Poos geeft aan dat de raad in 2001 een contract heeft 
afgesloten met Laco. Toen zijn deze afspraken gemaakt. Daar is niets aan te 
doen. Afgesproken wordt dat aanvullende vragen schriftelijk worden gesteld. 

5. Bespreken uitkomsten meedenksessies begroting 2020 
Voorgesteld besluit 
1. Kennis te nemen van de opbrengst van de 

inwonersbijeenkomst over de begroting 2020 – 2023.  

2. Het college te verzoeken om in de volgende richting het 

concept dekkingsplan op te stellen:  

a. Zoek naar samenhang in het aanbod van voorzieningen. Er 

zijn meer wegen om bepaalde doelstellingen te bereiken. 

Bijvoorbeeld: wat is de toegevoegde waarde van 

buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen en hoe kan 
die worden verhoogd?  

b. Heroverweeg de rol van gemeente. De gemeente hoeft 
niet alles zelf te doen, maar heeft wel een belangrijke rol 

in het aanjagen van ontwikkelingen.   

c. Laat inwoners zelf een bijdrage leveren aan 

instandhouding van de leefomgeving, bijvoorbeeld in het 

beheer van de openbare ruimte.   

d. Laat inwoners meer betalen voor voorzieningen waarvan 

zij gebruik maken. Voorbeelden die genoemd zijn: 

sportvoorzieningen, muziekonderwijs.   

e. Cultureel Centrum Jan van Besouw is een belangrijke 

voorziening, die behouden moet blijven. Onderzoek 
mogelijkheden voor combinatie van functies, zodat de 

bezettingsgraad omhoog gaat.  

Amendementen 
Mondeling wordt 1 amendement ingediend (zie hieronder) 
 
Stemmingen 
Over het amendement wordt met handopsteken gestemd (zie hieronder). Het 
amendement wordt verworpen. 
 
 
Stemverklaringen 
Pernell Criens geeft aan dat zij mee gaat met dit voorstel omdat zij zich 
constructief wil opstellen en mensen hun stinkende best hebben gedaan om 
iets ui de gemeenschap naar voren te halen. De schoonheidsprijs vindt zij het 
toch niet echt verdienen. Zij zal zien hoe het uitpakt bij de begroting. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
Arno de Laat en Deborah Eikelenboom willen worden geacht te hebben 
tegengestemd. 
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f. Zorg dat inwoners met een smalle beurs kunnen blijven 

meedoen.  

g. Duurzaamheid is een belangrijk thema. Biodiversiteit in 

het groen, vermindering afval, goede fietsvoorzieningen. 

Onderzoek de mogelijkheden en consequenties van de 

invoering van betaald parkeren.  

h. Om het voorzieningenniveau op peil te houden is er 

ruimte voor verhoging van de onroerende zaakbelasting.  

 

6. Raadsvoorstel Financiële verordening 2019 
Voorgesteld besluit 
Het vaststellen van de Financiële verordening gemeente Goirle 2019 
 

De raad besluit zonder stemming conform het voorstel 

7. Inlichtingen vanuit het college Wethouder Piet Poos deelt mee dat de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-
Nassau hebben verzocht om deel uit te maken van de bestuurscommissie 
jeugd. Daarvoor is aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling nodig. 
 

8. Vragen aan het college Trix Vissers vraagt wanneer het definitieve rapport kunnen verwachten over 
de geluidsoverlast A58. 
Wethouder Bert Schellekens geeft aan dat het rapport vandaag is ontvangen. 
De raad krijgt het deze week anders begin volgende week. 
Tess van de Wiel vraagt of het een goed idee is om  in Goirle ook fietsers op 
alle rotondes voorrang te geven. 
Wethouder Piet Poos antwoordt dat als men hier in Tilburg wordt besloten, 
Goirle hier doorgaans op aansluit. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid 
is niet 100% helder of deze maatregel de verkeersveiligheid verbeterd. 
Circulatie van fietsers verbeteren heeft gevolgen voor de doorstroming van 
het autoverkeer. 
Tess van de Wiel vraagt naar de communicatie rond de nieuwe 
afhaalophaaldienst. Is het nu in orde? Is de informatie uit het gemeentehuis 
op orde? 
Wethouder Bert Schellekens geeft aan dat hij niets heeft vernomen dat er iets 
niet goed is verlopen. Een schriftelijk antwoord wordt gegeven.  
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Monique van Brederode vraagt een schriftelijke reactie of de regio Hart van 
Brabant tot de regio’s hoort die procentueel tot de hoogste stijgers hoort als 
het om jeugdzorg gaat. We wachten al lang op een goede toelichting en 
analyse over de tekorten over de periode 2015-2018.  
Wethouder Piet Poos weet niet of Hart van Brabant een van de grootste 
stijgers is. De analyse gaat u krijgen. De vragen worden tijdig beantwoord.  

9.  Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 12 november 2019, 
 

         , de voorzitter 
 
 
 

, de griffier  
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Amendementen: 

nr Indiener Agendapunt / onderwerp Besluit Stemming 

A1 
 
 

SP (mondeling) 5. Bespreken uitkomsten 
meedenksessies begroting 2020 
 

Punt d. “Laat inwoners meer betalen voor 
voorzieningen waarvan zij gebruik maken. 
Voorbeelden die genoemd zijn: sportvoorzieningen, 
muziekonderwijs.” Te schrappen uit dit voorstel. 

Het amendement wordt 
verworpen met 4 
stemmen voor (SP, PvdA 
en Arbeiderspartij Goirle 
Riel) en 12 stemmen tegen 
(LRG, CDA, PAG, VVD, D66)  
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Toezeggingen raad 24 september 2019  

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

Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1 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  

2 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. 

3 24-9-
2019 

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

Bert 
Schellekens 

  

4 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 

 

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/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/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/24-september/19:30/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3330&offset=369
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Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

6 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. 

8 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. 

17 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 

19 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 

20 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. 

21 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.  

24 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 
 

25 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. 

 


