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BESLUITENLIJST van de raadsvergadering  

           van dinsdag 27 augustus 2019  20.45 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), Ineke Wolswijk (CDA), Sjaak Sperber 
(CDA), Trix Vissers (VVD), Monique van Brederode (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). 

 Wethouders: 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 (griffier) 

 
Deze vergadering kunt u beluisteren via https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/27-augustus/20:30 
 

Nr. Onderwerp Besluit 

1.  Opening De burgemeester opent de vergadering. 

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3. In Memoriam voormalig raadslid Annelie Naaijkens 
 

 

3. 
 

Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Dorpsplein 
18 (Riel) 
 
Voorgesteld besluit 

I. kennis te nemen van het vastgestelde eindverslag van de 
inspraakprocedure dat als bijlage in de 
bestemmingsplantoelichting is opgenomen; 

 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/27-augustus/20:30
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II. in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en 
wethouders voorgestelde ambtshalve wijziging, zoals 
uiteengezet in het op dit raadsbesluit betrekking hebbend 
raadsvoorstel, welke geacht wordt van dit raadsbesluit deel uit 
te maken 

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

ruimtelijke ordening; 
 
IV. het bestemmingsplan "Dorpsplein 18" , bestaande uit de 

geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-
bestand NL.IMRO.0785.BP2018002Dorpsplei-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 
grootschalige basiskaart (GBK) (2017-02-09); 

 
V. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om 

toestemming te verlenen om het bestemmingsplan eerder te 
mogen publiceren.  

 

4.  Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:55 uur 
 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 24 september 2019, 
 

         , de voorzitter 
 
 
 

, de griffier  
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Toezeggingen raad 27 augustus 2019  

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

Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1 2 juli 
2019 

Ingekomen stukken – informatie projecten: 
Op korte termijn kijken hoe informatie over 
de fase waarin procedures zitten ook kan 
worden meegenomen in raadsinformatie 
over bestemmingsplannen.  

Wethouder 
Bert 
Schellekens 

 7/8/2019: Is opgenomen in het proces voor de 
bestemmingsplannen. In raadsinformatiebrieven vanaf 1 
augustus 2019 wordt dit meegenomen.  

2 2 juli 
2019 

Ingekomen stukken – brief continentie 
stichting: Zoekt uit wat de status is van de 
afhandeling van de brief van de continentie 
stichting. 

Wethouder 
Marijo 
Immink 

 7/8/2019: Vragenlijst is ingevuld en op 12-7-2019 
verzonden. 

3 2 juli 
2019 

Jaarplan en jaarverslag Participatieraad: 
deze stukken en de vraag hoe we deze 
bespreken bij de regiegroep neer te leggen.  
 

Regiegroep 12 augustus 7/8/2019: in overleg met de Participatieraad en 
regiegroep wordt gekeken in welke vorm dit kan   
 
 
 

4 2 juli 
2019 

Woonvisie – maximum van 5 woningen 
uitzoeken hoe de tekst op pagina 22 precies 
bedoeld is (5 woningen voor CPO) 

Wethouder 
Bert 
Schellekens 

 7/8/2019: Niet meer aan de orde omdat deze tekst is 
vervangen door de tekst van het aangenomen 
amendement op 2 juli. 

5 2 juli 
2019  

Woonvisie – arbeidsmigranten de vraag of 
er aanvragen liggen voor huisvesting van 
arbeidsmigranten die nu on hold zijn 
gesteld. Beantwoorden gelijktijdig met 
raadsinformatiebrief aan het CDA. 

Wethouder 
Bert 
Schellekens 

10 juli 7/8/2019: Deze vraag is beantwoord in de notitie 
waarin de overige vragen van CDA zijn beantwoord. 
Deze zijn op 11 juli naar de gemeenteraad gestuurd.  

6 2 juli 
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. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/02-juli/20:45/Lijst-ingekomen-stukken-vergadering-2-juli-2019/fragment1/#filmfragment=3302&offset=255
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/02-juli/20:45/Lijst-ingekomen-stukken-vergadering-2-juli-2019/fragment1/#filmfragment=3302&offset=471
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/02-juli/20:45/Lijst-ingekomen-stukken-vergadering-2-juli-2019/fragment1/#filmfragment=3302&offset=471
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Brf-Continentie-Stichting-NL.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/02-juli/22:05/Brf-Continentie-Stichting-NL.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/02-juli/20:45/Lijst-ingekomen-stukken-vergadering-2-juli-2019/fragment1/#filmfragment=3302&offset=978
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/02-juli/20:45/Raadsvoorstel-Woonvisie-2019/fragment1/#filmfragment=3303&offset=2160
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/02-juli/20:45/Raadsvoorstel-Woonvisie-2019/fragment1/#filmfragment=3303&offset=4132
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/03-september/22:05/Antwoord-op-raadsvragen-CDA-arbeidsmigranten.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/02-juli/20:45/Raadsvoorstel-Woonvisie-2019/fragment1/#filmfragment=3303&offset=3764
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Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

7 2 juli 
2019 

Vragen aan het college – eiken 

processierups de vraag of bij de bestrijding 

van de eikenprocessierups wordt nagedacht 

over preventieve maatregelen voor het 

volgend seizoen beantwoorden via 

raadsinformatiebrief.   

 

Wethouder 
Johan Swaans 

12 juli 2019 7/8/2019: Over dit onderwerp is op 10/7 een eerste 
Raadsinformatiebrief (RIB) verzonden. Een 2e RIB met 
het antwoord op deze specifieke vraag is ook ontvangen.  

8 2 juli 
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.  
 

9 2 juli 
2019 

Vragen aan het college – stikstof 

problematiek Proeftuin Regte Heide de raad 

pro-actief te informeren over de gevolgen 

van de uitspraak voor de proeftuin 

Wethouder 
Bert 
Schellekens 

September 2019 7/8/2019: Het ministerie onderzoekt op dit moment 
samen met de provincie wat de consequentie is van de 
uitspraak en of en zo ja wat voor nieuwe regeling er 
moet komen. De uitkomst en de consequenties hiervan 
zijn op dit moment nog niet duidelijk.  
Begin september is raadsinformatie over dit onderwerp 
ontvangen.  

10 18 juni 
2019 

Vragen aan het college: kap boom 
appartementencomplex Van 
Haestrechtstraat de raad op de hoogte 
houden van de afdoening van de brieven 
kap boom aan de Van Haestrechtstraat 

Wethouder 
Bert 
Schellekens 

 7/8/2019: RIB is verzonden, vragen zijn beantwoord 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/02-juli/20:45/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3311&offset=91
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/02-juli/20:45/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3311&offset=91
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/Raadsinformatiebrief-eikenprocessierusps.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/Raadsinformatiebrief-bestrijding-eikenprocessierups-2020.pdf
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/2019/02-juli/20:45/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3311&offset=1117
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/02-juli/20:45/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3311&offset=1117
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/Raadsinformatiebrief-PAS-uitspraak.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/03-september/22:05/Antwoord-op-raadsvragen-boom-Van-Haestrechtstraat-14c-IPdef-002.pdf
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Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

11 18 juni 
2019 

Begroting 2020 GGD nadere informatie te 
verstrekken over welke werkzaamheden die 
onder de genoemde plustaken vallen. 

Wethouder 
Marijo 
Immink 

 Raadsinformatiebrief hierover is verstuurd.  

12 18 juni 
2019 

Draagvlak hondenspeelplaats 
communiceren met de mensen dat de 
gemeente ook circa 14 schriftelijke 
bezwaren heeft ontvangen 

Wethouder 
Johan Swaans 

 7/8/2019: Hoofd R&B heeft op 1 juli 2019 gesproken 
met de initiatiefnemers. Daarbij zijn oplossingsrichtingen 
besproken.  

13 3 juni 
2019 

Het opschonen van de lijst met 
toezeggingen heeft extra aandacht van het 
MT en het college en veel punten zullen 
spoedig van de lijst verdwijnen.   

Burgemeester  7/8/2019: Wordt met het opschonen van deze lijst 
gerealiseerd 

14 
 

3 juni 
2019 

Bijlage bij het amendement, Proces 
begroting 2020 - 2023.   
Op verzoek van de raad wordt toegezegd 
dat het college een ambtelijke projectleider 
aanstelt voor het proces begroting. De 
projectleider neemt deel aan de gemengde 
bestuurlijke en ambtelijke projectgroep. 

Wethouder 
Johan Swaans 

 De projectgroep is gestart. Bijeenkomsten met inwoners 
zijn gepland. 

15 7 mei 
2019 

Vragen aan het college: vertraging van 

beleidstukken: schriftelijk aangeven welke 

beleidstukken vertraging oplopen.  

Wethouder 
Johan Swaans 

 7/8/2019: Wethouder Swaans gaat nog na over welke 
beleidstukken hij het had. Indien geplande 
beleidsstukken vertraging oplopen op de planning van 
de raad, wordt dit besproken in de regiegroep. Voor het 
overige verwijst de wethouder naar de 
uitvoeringsagenda van het college. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/18-juni/19:00/Beantwoording-raadsvragen-van-SP-en-VVD.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/07-mei/22:00/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3240&offset=479
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/07-mei/22:00/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3240&offset=479
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Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

16 7 mei 
2019 

Vragen aan het college: Boschkens 4c 

schriftelijk te antwoorden op de vraag hoe 

de groot het stuk gemeentegrond is dat in 

dit plan zit en of de gemeente daar zelf op 

kan bouwen. 

Wethouder 
Bert 
Schellekens 

 7/8/2019: Het stuk gemeentegrond dat in het plan 
zit is circa 2800 m². Dit stuk heeft een zodanige 
oppervlakte en ligging binnen het plangebied dat 
een zelfstandige ontwikkeling niet mogelijk is. Het 
college heeft een afweging gemaakt, 
overeenkomstig de Nota Grondbeleid, en is tot de 
conclusie gekomen dat een vorm van faciliterende 
grondpolitiek in dit geval het meest voor de hand 
ligt. Dit betekent verkoop van het stukje aan de 
ontwikkelaar. De onderhandelingen daarover zijn 
nog steeds gaande. 

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.  

18 23-4-
2019 

Motie duurzaamheidslening: Kijken naar de 
mogelijkheden om het budget van de 
blijverslening bij het onderzoek naar de 
duurzaamheidslening te betrekken. 

Wethouder 
Johan Swaans 

3 juli 7/8/2019: Toezegging 17 en 18 zijn eigenlijk 
gekoppeld. Toezegging 18 geeft één van de opties 
aan die we gaan onderzoeken. Het advies zou zijn 
deze samen te voegen. Zoals afgesproken kan er in 
het najaar een voorstel aan de raad worden 
aangeboden, die planning gaan we halen. De 
termijn 3 juli is een beetje vreemd omdat 
wethouder Swaans het 2 juli heeft toegezegd. 

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/2019/07-mei/22:00/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3240&offset=629
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/2019/23-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=304
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.  

22 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  7/8/2019: Aan de staatssecretaris is gevraagd een 
oplossing te creëren voor hier “gewortelde” kinderen. In 
zijn brief van 29 oktober 2018 geeft de staatssecretaris 
aan dat hij niet voornemens is om de criteria voor 
toepassing van het Kinderpardon te versoepelen. Op 
landelijk niveau is daarna het nodige bijgesteld. In 
januari 2019 heeft de regeringscoalitie een akkoord 
bereikt over het Kinderpardon.  
Bij navraag aan de werkgroep statushouders is gebleken 
dat in Goirle geen casussen bekend zijn van kinderen die 
onder de nieuwe regeling hadden kunnen vallen.  

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
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/04-december/21:45/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3094&offset=43
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Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

23 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 

 7/8/2019: Informatie over inhuur en daarmee extra 
investering in de ambtelijke organisatie wordt kenbaar 
gemaakt aan de raad via de burap.  

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 
 

26 8-11-
2016 

Programmabegroting: Status 
vergunningaanvraag schelpenpad Regte 
Heide Brabants Landschap wordt 
nagevraagd, raad wordt schriftelijk over de 
uitkomst geïnformeerd. 

Wethouder 
Van der Put 

 7/8/2019: Het schelpenpad is inmiddels gerealiseerd.  

27 10-5-
2016 

Voorjaarsnota: Geprobeerd wordt om de 
kwalitatieve en kwantitatieve effecten van 
de samenwerking in de begroting 2017 mee 
te nemen. 

Burgemeester begroting 7/8/2019: Berenschot heeft een meting uitgevoerd over 
de resultaten van de samenwerking. Een RIB + het 
opgestelde rapport is in november 2018 aan de raad 
verzonden.  
Het onderwerp samenwerking GHO maakt structureel 
deel uit van de P&C cyclus   

 
 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/04-december/22:05/Raadsinformatiebrief-intergemeentelijke-samenwerking-GHO.docx
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/04-december/22:05/Rapportage-monitoring-GHO-samenwerking.pdf
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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 18 juni 2019 Bestuursrapportage I - 2019 een 
overzicht van de Algemene 
Weerstandsreserve naleveren 

Gemeentesec
retaris 

 RIB + bijlage is verzonden op 16-7 

3 18 juni 2019 Woonvisie de wachtlijstproblematiek 
en de eventuele oplossing daarvan 
bespreken met Leystromen  

Regiegroep  Vervangen door toezegging raad 2 juli over de 
woonvisie. 

4. 03-06-2019 GGD begroting het verzoek van PAG 
om in het overleg van de GGD 
aandacht te vragen voor het feit dat er 
minder indicatoren zijn dan concrete 
acties en de vraag of dit betekent dat 
niet alles meetbaar is buiten de 
formele zienswijze procedure om.   

Wethouder 
Immink  

 7/8/2019: Wethouder Immink heeft dit besproken in de 
AB-vergadering in juli 2019. 

5. 21-5-2019 Voorjaarsnota: 
De VVD verzoekt het college om een 
overzicht aan te leveren van: 
• Alle niet-wettelijke taken; 
• Alle opgepluste wettelijke taken;  

Wethouder 
Johan Swaans 

 7/8/2019: RIB + bijlage 1 + bijlage 2 is verzonden op 16-7  

https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/Raadsinformatie-Overzicht-Algemene-Weerstandsreserve.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/03-september/22:05/Bijlagen-raadsinformatie-Prognose-awr-11-juli.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/Raadsinformatiebrief-overzicht-cijfers-begroting-2020.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/03-september/22:05/Bijlage-overzicht-cijfers-bezuingingsronde-2020.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/03-september/22:05/Bijlage-2-samenvatting-bezuingingsronde-2020.pdf


               

 10 

• De kosten daarvan voor de 
gemeente. 

6. 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 De raad wordt op 27 augustus mondeling bijgepraat.  
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