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BESLUITENLIJST van de raadsvergadering  

        van 26 maart 2019  22.15 uur 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Aanwezig: Raad: 

Liselotte Franssen-du Maine (Lijst Riel-Goirle), Erik 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), Tess van de Wiel (CDA), Sjaak Sperber (CDA), Corné de Rooij 
(CDA) (tot en met agendapunt 2), Ineke Wolswijk (CDA) (vanaf agendapunt 3), Monique van Brederode (VVD), Trix Vissers (VVD), Ad van Beurden 
(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, Bert Schellekens, Piet Poos , Johan Swaans 
 

Afwezig: Christel van Neerven (Pro Actief Goirle) 
Voorzitter: Mark van Stappershoef (burgemeester) 
Griffier:  Berry van ’t Westeinde 
 
Deze vergadering kunt u beluisteren via https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/26-maart/22:00 
 

Nr. Onderwerp Besluit 

1.  Opening De burgemeester opent de vergadering. 

11. Afscheid raadslid Corne de Rooij De raad neemt afscheid van raadslid Corné de Rooij 

2. Onderzoek geloofsbrieven en installatie Ineke Wolswijk Een commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven, bestaande uit Erik 
Schellekens, Monique van Brederode en Piet Verheijen wordt ingesteld. De 
raad besluit zonder stemming tot toelating van mevrouw C.J.M. Wolswijk-van 
de Pol als raadslid van de gemeenteraad van de gemeente Goirle. 

3. Vaststelling agenda De agenda wordt vastgesteld 

4. 
 

Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 12 maart 2019 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5.  Lijst ingekomen stukken vergadering 26 maart 2019 De raad besluit conform het voorstel over de wijze van afdoening van de 
lijsten van ingekomen stukken. 
Tess van de Wiel geeft aan dat het CDA schriftelijk vragen gaat stellen over 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/26-maart/22:00
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zienswijzen bestemmingsplan Looijenhoek 
 

6. Raadsvoorstel aanvraag suppletie-uitkering in het kader van de 
Bommenregeling 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

1. Een verzoek in te dienen bij het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om in 
aanmerking te komen voor een bijdrage van 70% van € 
34.069,31 exclusief BTW  (= € 23.848,52) op basis van de 
zogenaamde "Bommenregeling" voor het opsporen en 
ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede 
Wereldoorlog  in het kader van de ontwikkeling van het 
project "Herbeleving Schijnvliegveld De Kiek". 

2. Indien de bijdrage door het ministerie van BKZ wordt 
verstrekt, deze volledig door te betalen aan de 
Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle. 

 

 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming  conform het voorstel. 
 
 

7. Raadsvoorstel kadernota Veiligheidsregio 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Kennis nemen van de Kaderbrief 2020 van de Gemeenschappelijke 
Regeling de Omgevingsdienst Midden - en West-Brabant (OMWB). 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 

8. Motie onderzoek mogelijkheden bouw- en opslaghal 
Verzoekt het college: 
*Te onderzoeken welke verenigingen behoefte hebben aan een 
dusdanige ruimte; 
*Deze verenigingen en het bedrijfsleven samen te brengen en aan te 
sporen op zoek te gaan 
naar mogelijke ruimtes of locaties; 
*De verenigingen en het bedrijfsleven te laten aangeven in hoeverre 
zij zelf in de behoefte 

Toezegging  
Wethouder Johan Swaans zegt toe dat de kosten (zowel ambtelijk als anders) 
voor uitvoering van deze motie worden bijgehouden en achteraf 
gerapporteerd aan de gemeenteraad. 
 
Stemming  
Over de motie wordt met handopsteken gestemd. (zie tabel hieronder) 
 
Besluit 
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kunnen voorzien en in welke mate facilitering nodig is om te komen 
tot één centrale (of enkele 
kleinere) bouw- en opslaghal(len) en 
*De resultaten van dit onderzoek tijdig met de gemeenteraad te 
delen zodat een eventuele 
facilitering kan worden verwerkt in de begroting van 2020 

De motie wordt aanvaard. 
 
 

9. Inlichtingen vanuit het college 
 

Er zijn geen inlichtingen 

10.  Vragen aan het college 
 

De heer De Laat vraagt naar de duurzaamheidslening. Waarom is het college 
niet naar de raad gekomen nu het potje leeg is. Dat was toegezegd. 
Wethouder Bert Schellekens geeft aan dat in de raadsinformatie al was 
aangegeven de verdere toekomst van de lening te laten afhangen van de 
woonvisie. 
Pernell Criens vraagt naar de verdroging. Inwoners kunnen hier heel veel aan 
doen, bijvoorbeeld door afkoppeling, minder stenen in de tuin. Er is hier ook 
een brief over ontvangen. Vraagt wanneer hier nieuw beleid komt en of 
inwoners ook actief worden gestimuleerd om zelf iets tegen de verdroging te 
doen.  
Wethouder Bert Schellekens zegt toe dat de vraag schriftelijk wordt 
beantwoord.  
Stijn van den Brekel wil weten hoe het gesprek met Arriva is verlopen over de 
busroutes en of het protest van de petitie is overgebracht. 
Wethouder Piet Poos zegt toe de vraag schriftelijk te beantwoorden. 
Stijn van den Brekel vraagt naar de overgang in de Tilburgseweg bij het 
Heilighartplein voor mindervaliden. Waarom is dit niet overlegd met het 
platform gehandicapten? 
Wethouder Marijo Immink geeft aan dat de vraag ook door het college is 
ontvangen en dit nu wordt uitgezocht. Als het uitgezocht is beantwoorden we 
het schriftelijk. We proberen deze vraag voor volgende week te 
beantwoorden. 
Cees Pelkmans vraagt naar de vaststelling van de bestemmingsplannen in Riel. 
De initiatiefnemer Kerkstraat 28 is al lang bezig om te verbouwen. Het college 
besluit hierover. Op korte termijn neemt het college een besluit over deze 
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aanvraag. Het college wordt gevraagd om dit nog eens kritisch te toetsen 
omdat er een groot gebouw wordt neergezet. Janneke van den Hout vult aan 
ook geschrokken zijn van de effecten voor omwonenden. Welke argumenten 
liggen er nu onder om dit besluit niet in handen van het college te 
beantwoorden? 
Wethouder Bert Schellekens antwoordt dat het voor kleinere projecten de 
aanvrager kan aangeven welke procedure wordt gevolgd. Het college kijkt 
zoals altijd op deze wijze naar het dossier.  

11b Motie niet op de agenda opgenomen onderwerp Tiny Forests 
Roept het college op; 
– Te onderzoeken of dit te realiseren is. 
– Zo ja, onze gemeente aan te melden. 

 
 
Stemming  
Over de motie wordt met handopsteken gestemd. (zie tabel hieronder) 
 
Besluit 
De motie wordt aanvaard. 
 

12. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van  9 april maart 2019, 
 

         , de voorzitter 
 
 
 

 
 
 

, de griffier 
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MOTIE EN AMENDEMENTEN INVOEGEN 
 
 

nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 

M1 LRG - CDA - SP -
PvdA -  
Arbeiderspartij 
Goirle Riel 

8. Motie onderzoek mogelijkheden 
bouw- en opslaghal 

Verzoekt het college: 
*Te onderzoeken welke verenigingen behoefte hebben 
aan een dusdanige ruimte; 
*Deze verenigingen en het bedrijfsleven samen te 
brengen en aan te sporen op zoek te gaan 
naar mogelijke ruimtes of locaties; 
*De verenigingen en het bedrijfsleven te laten aangeven 
in hoeverre zij zelf in de behoefte 
kunnen voorzien en in welke mate facilitering nodig is om 
te komen tot één centrale (of enkele 
kleinere) bouw- en opslaghal(len) en 
*De resultaten van dit onderzoek tijdig met de 
gemeenteraad te delen zodat een eventuele 
facilitering kan worden verwerkt in de begroting van 2020. 

De motie wordt aanvaard 
met 11 stemmen voor(LRG 
APGR, PvdA, SP, CDA) en 7 
stemmen tegen (PAG, 
D66, VVD ) 

M2 Arbeiderspartij 
Goirle Riel - CDA 

Niet op de agenda opgenomen - 
aanmelden bij IVN voor deelname aan 
tiny forest 

Roept het college op; 
– Te onderzoeken of dit te realiseren is. 
– Zo ja, onze gemeente aan te melden. 

De motie wordt 
verworpen met 6 
stemmen voor (CDA, SP, 
AOGR) en 12 stemmen 
tegen (LRG, PAG, VVD, 
D66, PvdA) 
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Toezeggingen raad 26 maart 2019  
 

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

Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1. 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 

  

2. 26-3-
2019 

Vragen aan het college - beleid tegen 
verdroging 
Schriftelijk de vraag te beantwoorden wanneer 
nieuw beleid komt waarbij burgers actief 
worden gestimuleerd om zelf iets tegen de 
verdroging te doen.  

Wethouder Bert 
Schellekens 

  

3. 26-3-
2019 

Vragen aan het college - gesprek Arrival 
schriftelijk informeren over verloop gesprek 
met Arriva over de busroutes  en of het protest 
van de petitie is overgebracht. 

 

Wethouder Piet 
Poos 

  

4. 26-3-
2019 

Vragen aan het college - oversteek Tilburgseweg 
- Heilig Hartplein schriftelijk informeren over de 
gang van zaken bij deze oversteek 
 

Wethouder Marijo 
Immink 

Voor 6 april  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/26-maart/22:00/Motie-onderzoek-mogelijkheden-bouw-en-opslaghal/fragment1/#filmfragment=3191&offset=948
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/26-maart/22:00/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3193&offset=191
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/26-maart/22:00/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3193&offset=191
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/26-maart/22:00/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3193&offset=266
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/26-maart/22:00/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3193&offset=326
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/26-maart/22:00/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3193&offset=326
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Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1. 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 

  

2. 12-3-
2019 

Kadernota GGD ontwikkeling zorgkosten:  
Navragen hoe de GGD tot de analyse komt met 
betrekking tot hoe mensen denken over de 
ontwikkeling van zorgkosten. Het antwoord van 
de GGD stuurt wordt schriftelijk doorgezonden. 
 

Wethouder Marijo 
Immink 

  

3. 12-3-
2019 

Geluidsklachten Turnhoutsebaan 
De raad krijgt schriftelijk informatie over deze 
klachten, 

Burgemeester   

4. 12-2-
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 

  

5. 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 

  

6. 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. 

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/Raadsvoorstellen-kadernota-s-gemeenschappelijke-regelingen/fragment1/#filmfragment=3175&offset=61
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-maart/22:15/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3178&offset=164
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/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/2018/18-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 

7. 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   

8. 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 

9. 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 

  

10. 3-7-2018 Correctie begroting afval: de mogelijkheden 
uitzoeken om met de afvalapp zwerfafval te 
melden.   

Wethouder Bert 
Schellekens 

 Wordt schriftelijk beantwoord 

11. 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/Besluitvormend/2018/04-december/21:45/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3094&offset=43
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 

12. 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  
 

13. 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. 

14. 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.   
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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 

  

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  

 


