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BESLUITENLIJST van de raadsvergadering 

van 2 en 3 juni  2020 19.30 uur 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

Aanwezig: Raad: 
Mark Verhoeven (Lijst Riel-Goirle – vanaf agendapunt 2), Erik Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Cees Pelkmans (Lijst Riel Goirle), Paul Brouwers (Lijst 
Riel-Goirle), Tess van de Wiel (CDA), Ineke Wolswijk (CDA, Sjaak Sperber (CDA – tot en met agendapunt 3), Mark van Oosterwijk (Pro Actief 
Goirle – vanaf agendapunt 3), Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Monique van Brederode (VVD), Ad van Beurden (VVD), Trix Vissers (VVD), Stijn 
van den Brekel (SP), Deborah Eikelenboom (SP), Piet Verheijen (D66 – wegens technische storing afwezig bij stemmingen tot motie 9), Janneke 
van den Hout (D66), Pernell Criens (PvdA), Arno de Laat (Arbeiderspartij Goirle-Riel)  
 

 College: Marijo Immink, Johan Swaans,  Piet Poos, Liselotte Franssen 
 

Afwezig: Raad: Christel van Neerven (Pro Actief Goirle), 
 

Voorzitter: Burgemeester Mark van Stappershoef    
Griffier:  Berry van ’t Westeinde 

 
De gemeenteraad vergadert digitaal. De vergadering van 02 juni 2020 kunt u hier terugkijken. Het tweede deel van de vergadering op 03 juni kunt u hier 
terugkijken.  
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/02-juni/19:30
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/03-juni/19:30
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Nr. Onderwerp Besluit 

1.  Opening De voorzitter opent de vergadering. 

2.  Vaststelling van de agenda 
 

Gestemd wordt over het toevoegen aan de agenda van een 
motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp: 
Opvang kinderen uit Griekse kampen. Hoofdelijk wordt 
gestemd over de toelating. De raad besluit met 10 stemmen 
voor (CDA, PAG, SP, D66, PvdA en Arbeiderspartij) en 7 
stemmen tegen (LRG, VVD) toegevoegd aan de agenda. 

3.  Raadsvoorstel Bakertand in relatie tot amendement 
1. In afwijking van punt 1 van het raadsbesluit van 18 februari 2020, voor wat 

betreft het woningaanbod uit te gaan van het woningbouwprogramma, zoals 
door Bakertand BV als voorstel 2 gepresenteerd in de notitie “Bakertand 
Primagaz en woningbouwprogramma” van 19 december 2019, meer bij te 
dragen aan de woningcategorieën van het gewenste woningbouwprogramma 
zoals opgenomen in de Woonvisie. 

 

Moties en amendementen 
Bij dit voorstel zijn er 1 amendement (A1)  en 3 moties (M1 t/m/ 
3)  ingediend. De bijlage bij het amendement wordt gedurende 
beraadslaging gewijzigd. De moties worden niet in stemming 
gebracht.  
 
Stemmingen 
Door middel van hoofdelijke stemming wordt over het 
amendement gestemd (zie hieronder).  
Over het gewijzigde voorstel wordt niet meer gestemd, de 
fracties van PAG, D66 en SP willen worden geacht 
tegengestemd te hebben.   
 
Stemverklaring  
Amendement 
Cees Pelkmans: Bakertand BV kan straks ook mogelijke 
meevallers hebben waardoor het negatieve effect van deze 
motie dat nu vermeld wordt mogelijk gecompenseerd kan 
worden 
Henk Gabriëls: als we deze onderverdeling in de 
prijscategorieën opnemen dan zal Bakertand aangeven dat ze 
niet kunnen bouwen zonder een flink verlies te leiden. Dit 
houdt in dat er dan niet gebouwd kan worden. En ik heb 
verschillende partijen horen aangeven dat ze willen dat er wel 
gebouwd kan worden. 
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Janneke van den Hout zoals al aangegeven waren wij voor optie 
1 en wij achten dat ook gelet op de financiële omstandigheden 
het beste voorstel. En gezien de aanpassingen gaat dat niet 
werken denken wij.  
Stijn van den Brekel: ik vrees dat wij weer terug bij af zijn en dat 
er niet nu gebouwd wordt en ook niet betaalbaar. Ik snap er 
niets van. 
Uiteindelijk raadsbesluit 
- In afwijking van punt 1 van het raadsbesluit van 18 

februari 2020, voor wat betreft het woningaanbod uit 
te gaan van het woningbouwprogramma, zoals in de 
bijlage is weergegeven als “Voorstel 3” en 

-  Het college opdracht te geven om samen met 
Bakertand B.V. het woningbouwprogramma van 
‘voorstel 3’ verder te concretiseren waarbij: 

*  Voorstel 3 het uitgangspunt is van de concretisering 
*  De raad bijtijds informatie krijgt als hierop afgeweken 
moet worden; 
*  De raad minstens 2 keer per jaar informatie ontvangt 

over de voortgang van het project Bakertand. 
 

 De vergadering wordt geschorst om 22:35 uur tot 3 juni   

4.  Raadsvoorstel voorjaarsnota 2020 
1. De Voorjaarsnota 2021 vast te stellen met de daarin opgenomen strategische 

keuzes en de kaders die dienen als uitgangspunt voor het opstellen van de 
begroting 2021. 

2. Richting te geven aan de uitwerking van het dekkingsplan voor 2021 door te 
kiezen uit de voorgestelde scenario’s. 

Moties en amendementen 
Bij dit voorstel zijn er 2 amendement (A2 en A3)  en 10 moties 
(M4 t/m M13)  ingediend. Zie hieronder. 
 
Stemmingen 
Door middel van hoofdelijke stemming wordt over het 
amendement gestemd (zie hieronder).  
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3. In te stemmen met de aanpak voor voorbereidingen van keuzes in de 
Voorjaarsnota 2022. 

 

Met hoofdelijke stemming wordt over het voorstel gestemd. 
Het voorstel wordt aanvaard met 16 stemmen voor (LRG, PAG, 
CDA, VVD, SP, D66, PvdA) en 1 tegen (Arbeiderspartij) 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit conform het geamendeerde voorstel. 
 

 Motie over niet op de agenda opgenomen onderwerp: Opvang kinderen uit 
Griekse kampen  
Draagt het college op  
De Nederlandse regering schriftelijk te laten weten dat de gemeente Goirle van 
harte bereid is om alleenstaande minderjarige asielzoekers uit de Griekse kampen 
op te nemen .  
Een kopie van dit schrijven met de raad te delen. 

Aangehouden 
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De vergadering wordt op 03 juni 2020 om 23:59 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 7 juli 2020. 
 

         , de voorzitter 
 
 
 
 

 
, de griffier 

  

6. Afsluiting De voorzitter sluit de vergadering.  
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Amendementen 

Nr Indiener Onderwerp Beslispunt Stemming 

A1 VVD, LRG, 
CDA, PvdA, 
AP 

3. Raadsvoorstel 

Bakertand in relatie 

tot amendement 

Stelt een wijzing van het voorstel voor bij beslispunt 1: 
Van:  
Het woningaanbod als geformuleerd in het (geamendeerde) raadsbesluit van 18 
februari 2020  
In:  
1) Voor wat betreft het woningaanbod uit te gaan van het 
woningbouwprogramma, zoals in de bijlage bij het amendement is weergegeven 
als ‘voorstel 3’ 
2) College opdracht te geven om samen met Bakertand BV het 
woningbouwprogramma van dit ‘voorstel 3’ verder te concretiseren waarbij: 
- voorstel 3 uitgangspunt is van de concretisering 
- de raad bijtijds te informeren als hiervan afgeweken moet worden 
- de raad minstens 2x per jaar te informatie ontvangt over de voortgang van het 
project Bakertand 

Gewijzigde amendement 
aanvaard met 12 stemmen 
voor (LRG, CDA, VVD, PvdA 
en Arbeiderspartij) en 6 
stemmen tegen   
(PAG, SP en D66) 
 

A2 CDA-PvdA-
SP 

Voorjaarsnota - 
cultuur 

Amendeert de tekst van de voorjaarsnota 2021 als volgt: 

• Pag. 7: derde strategische keuze de onderstaande bulletpoints te 

schrappen: 

o Geen nieuwe initiatieven in het kader van sport en cultuur, en 

o  

o Terugdringen uitgaven cultuur 

• Pag. 25: 

o Bij de follow up bezuinigingen 2020 - 2023,  

bouwsteen Subsidie Factorium/Bibliotheek/SCAG voor de jaren 

2021 t/m 2023 op 0 te zetten. 

o Bij de toelichting realisatie de tekst bij: Bezuiniging 

Factorium/Bibliotheek/SCAG in zijn geheel te schrappen 

 

Verworpen met 6 stemmen 
voor (CDA, SP, PvdA en AP) 
en 10 stemmen tegen (LRG, 
PAG, VVD, D66)  
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Nr Indiener Onderwerp Beslispunt Stemming 

A3 CDA Voorjaarsnota - 
reclamezuilen 

Amendeert de tekst van de voorjaarsnota 2021 als volgt: 
• Pag. 7: de onderstaande bulletpoint toe te voegen aan de eerste 
strategische keuze: 
o Exploiteren van reclamezuilen langs A58 en toegangswegen 

Aanvaard met 14 stemmen 
voor (LRG, PAG (Van 
Oosterwijk) CDA, VVD, SP, 
D66, PvdA) en stemmen 2 
tegen (PAG – Gabriels, AP) 

  
Moties: 
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nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 

M1  CDA D66 PvdA Bakertand prioritering bouwinitiatieven Roept het College van Burgemeester en Wethouders op 
om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in oktober 2020 aan 
de gemeenteraad ter bespreking voor te leggen:  
- een notitie prioritering woningbouwlocaties waarin de al 
ingediende particuliere bouwinitiatieven worden 
geprioriteerd aan de hand van de volgende criteria, 
namelijk het bouwinitiatief presenteert: o een 
woningaanbod voor starters, jongeren en/of senioren;  

o in een prijsklasse die voor die doelgroep betaalbaar is 
(lagere tot middeninkomens);  

o in de vorm van een CPO-project of een bouwinitiatief 
waarin ruimte wordt geboden aan bijzondere 
woonvormen zoals tiny houses, meergeneratiewoningen 
en (pre-) mantelzorgwoningen  

o de initiatiefnemer een plan heeft om het woningaanbod 
ook in de toekomst voor die doelgroep(en) bereikbaar te 
houden én  

o financiele haalbaarheid  
 
- een standpunt over het al dan niet voeren van actieve 
grondpolitiek in relatie tot het ondersteunen van de 
realisatie van particuliere bouwinitiatieven.  
 

Motie niet in stemming 
gebracht - aangehouden 
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nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 

M2 CDA PAG VVD 
PvdA AP 

Bakertand Herijking woonvisie 2019 - 
2022 

roept het College van Burgemeester en Wethouders op 
om uiterlijk in oktober 2020 aan de gemeenteraad ter 
bespreking voor te leggen:  
- een herijkte woonvisie waarin is uitgewerkt hoe het 
woningaanbod in de gemeente Goirle bereikbaar wordt 
en blijft voor starters, jongeren en/of senioren. Een 
woningaanbod dat ruimte geeft voor ander type 
woonvormen, zoals tiny houses, meergeneratiewoningen 
en (pre-)mantelzorgwoningen, maar ook community 
vorming door bijvoorbeeld de realisatie van een CPO-
project. Daarnaast wordt in de herijkte woonvisie 
aandacht besteed aan een toekomstvisie over het 
levensloopbestendig maken en houden van woningen in 
de gemeente Goirle met het oog op de doorzettende 
vergrijzing;  

- een standpunt over het al dan niet voeren van 
woningbouwbeleid in de gemeente Goirle.  
 

Niet in stemming gebracht 
– overgenomen door de 
wethouder waarbij de 
huidige woonvisie wordt 
gebruikt, waarbij we een 
addendum toevoegen 
waarbij we de cijfers en de 
percentages kloppend 
maken  
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nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 

M3 SP Bakertand: Sociale huurwoningen Draagt het college op: 

• Met Leijstromen in gesprek te gaan met als doel 

te komen tot de afspraak dat de sociale 

huurwoningen die gebouwd zullen worden in de 

Bakertand, financieel gezien toegankelijk zullen 

zijn voor mensen met een minimuminkomen. 

• Tevens tot een afspraak te komen dat de 

huurprijzen van sociale huurwoningen binnen de 

normen van de huurtoeslaggrens zullen blijven en 

daar waar nodig huurbevriezing toegepast zal 

worden .    

 

Niet in stemming gebracht 
- aangehouden 
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M4 PAG Voorjaarsnota: strategische keuzes 
begroting 

Verzoekt het college: 
 
1. de begroting net als vorig jaar samen te stellen met 
groene (bezuiniging is gekozen door het college), witte 
(bezuiniging is niet gekozen, maar kan worden gekozen), 
blauwe (bezuiniging kan maar moet worden uitgezocht, 
‘pm’)  en rode (bezuiniging wordt door college afgeraden) 
‘tegels’; 
 
2. alle beleidsontwikkelingen op de pagina’s 9-21 van de 
voorjaarsnota als gekleurde tegel onder één van de 
strategische keuzes (voornamelijk keuze 4) in de begroting 
op te nemen; 
 
3. voor ieder van de vier strategische keuzes naast de 
tegels onder 2. ten minste twee groene, drie rode, drie 
witte en één blauwe tegel(s) te presenteren; 
 
4.  in de begroting het volgende op te nemen per 
strategische keuze: 
 
Strategische keuze 1: Verhogen inkomsten op korte 
termijn 
  2021 2024 
Som groene tegels € 250.000 € 500.000 
Som rode + witte tegels € 150.000 € 250.000 
 
 
 
 

Aanvaard met 10 
stemmen voor (LRG, PAG, 
VVD, SP Eikelenboom) en 
6 stemmen tegen (CDA, SP 
Van den Brekel, D66, PvdA 
en AP)  
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nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 

Strategische keuze 2: bezuinigingen realiseren daar waar 
de financiële problemen ontstaan/ terugdringen van 
kostenoverschrijdingen 
  2021 2024 
Som groene tegels € 800.000 € 2.500.000 
Som rode + witte tegels € 400.000 € 1.000.000 
 
Strategische keuze 3: heroverwegen rol gemeente: 
terugtredende overheid 
  2021 2024 
Som groene tegels € 100.000 € 250.000 
Som rode + witte tegels € 100.000 € 250.000 
 
 
Strategische keuze 4: alleen nieuw beleid als dat 
onvermijdelijk is 
  2021 2024 
Som groene tegels € 100.000 € 250.000 
Som rode + witte tegels € 100.000 € 250.000 
 
 Als uitgangspunt nemen:  
• Alleen nieuw beleid als oud beleid kan worden 
stopgezet; 
• Civiel-, bouw-, en cultuurtechnische projecten 
uitstellen voor 1 of meerdere jaren, waarmee de 
incidenteel vrijkomende middelen kunnen worden ingezet 
om de begrotingen sluitend te maken; 
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nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 

M5  D66, SP, PvdA, 
AP, CDA 

Voorjaarsnota: Onderzoek naar 
implicaties Kwijtscheldingsregeling 
Onroerend Zaak Belasting (OZB) 

Verzoekt het College: 
- Te onderzoeken voor welk aantal OZB plichtigen een 

kwijtscheldingsregeling naast afvalstoffenheffing, 

rioolbelasting en honden belasting voor de eerste 

hond, tevens de OZB een oplossing kan bieden;  

- te onderzoeken welke financiële gevolgen voor de 

gemeentekas dit zal opleveren; 

- te onderzoeken wat de financiële consequenties 

zullen zijn bij vereffening voor de draagkrachtige OZB 

plichtigen; 

- de resultaten aan de raad kenbaar te maken voor 

uiterlijk 15 oktober 2020; 

 

Unaniem aanvaard 

M6 LRG, D66, PvdA Voorjaarsnota: Right to challenge Roept het college om: 
 
- Aan te geven welke beleidsterreinen hiervoor in 
aanmerking komen; 
- Spelregels op te stellen waaraan aanvragen 
dienen te voldoen en 
- Te bekijken of en op welke terreinen binnen het 
Right to challenge ook in de regio kan worden 
samengewerkt. 

Aanvaard met 11 
stemmen voor (LRG, CDA, 
PAG, D66, PvdA, AP) en 5 
stemmen tegen (VVD en 
SP)  
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nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 

M7 SP Voorjaarsnota: economische 
werkzaamheden 

Verzoekt het college: 
• Te onderzoeken wat de mogelijkheden en 
consequenties zijn betreft bezuinigen op de 45.000 euro 
voor economische werkzaamheden zijn. 
• Voor 15 oktober 2020 met een voorstel te komen. 

ingetrokken 

M8 SP - PvdA Voorjaarsnota: waarderingssubsidie 
sport 

Roept het college op: 
• Met een nieuw voorstel betreft de bezuiniging 
waarderingssubsidie te komen,  dat in samenspraak te  
vormen met de sportverenigingen.  
• Met sportverenigingen bespreken wat er nodig is 
om een inclusieve sportvereniging te worden voor 
mensen met een beperking.  
• Met voorstellen te komen bij de inclusie agenda 
hoe de sportverenigingen gestimuleerd worden om een 
inclusieve vereniging te worden, waardoor mensen met 
een beperking meedoen of gestimuleerd worden om te 
gaan sporten. 

Verworpen met 7 
stemmen voor (LRG, SP, 
PvdA) en 9 stemmen 
tegen (CDA, PAG, VVD, 
D66, AP) 

M9 VVD Voorjaarsnota: strategische keuze 1 Roept het college op: 
Te onderzoeken:  
- Wat de opbrengsten zijn van het kostendekkend 
maken van leges (bouwen, APV-vergunningen en 
marktgelden). 
- Wat de opbrengsten zijn van het toepassen van 
het profijtbeginsel, het meer in rekening brengen van de 
kosten bij de mensen die daar profijt van hebben, bijv. 
huur sportvelden en sportaccommodaties en culturele 
instanties, de kapitaals- en onderhoudslasten van die 
accommodaties daarin meegenomen. 

Aanvaard met 13 
stemmen voor (LRG, CDA, 
PAG, VVD, D66) en 4 
stemmen tegen (SP, PvdA, 
AP) 
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nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 

M10 VVD Voorjaarsnota: strategische keuze 2 mbt 
jeugdzorg 

Roept het college op: 
- Bij het uitblijven van de invoering van het 
zogenoemde “woonplaatsbeginsel”, te onderzoeken hoe 
de in het verleden toegekende compensatie voor het 
uitblijven van het woonplaatsbeginsel opgehoogd wordt 
naar een kostendekkend bedrag.  
- Te onderzoeken wat de opbrengsten in onze 
gemeente kunnen zijn van: 
- Het beperken van verstrekkingen tot de hoogst 
noodzakelijk zorg  
- Kritisch te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn 
voor terugverwijzing naar voorliggende voorzieningen, 
zoals bijvoorbeeld i.h.k.v. de Wet langdurige zorg en de 
Zorgverzekeringswet. 
- Het ten laste brengen van de kosten van 
(medische)diagnostisch onderzoek (het toegangsbriefje, 
tot de jeugdhulpverlening) aan de zorgverzekeraar. 

Aanvaard met 9 stemmen 
voor (LRG, PAG, VVD) en 8 
stemmen tegen (CDA, 
D66, SP, PvdA, AP) 

M11 VVD Voorjaarsnota: strategische keuze 2 mbt 
Wmo 

Roept het college op: 
Te onderzoeken wat de opbrengsten zijn van: 
- Het beperken van verstrekkingen tot de hoogst 
noodzakelijk zorg. 
- Kritisch te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn 
voor terugverwijzing naar voorliggend voorzieningen, 
zoals bijvoorbeeld uit de Wet Langdurige zorg en de 
Zorgverzekeringswet. 

Verworpen met 7 
stemmen voor (LRG en 
VVD) en 10 stemmen 
tegen (CDA PAG, D66, SP, 
PvdA, AP)  
7 voor 

M12 VVD Voorjaarsnota: strategische keuze 3  Roept het college op: 
Alle subsidies kritisch te bezien op waar welke 
bezuinigingen mogelijk zijn en het resultaat voor te leggen 
aan de raad 

ingetrokken 
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nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 

M13 VVD Voorjaarsnota: Strategische keuze 4  Roept het college op: 
Te onderzoeken wat de kosten en opbrengsten zijn van 
het niet uitvoeren van reeds aangenomen moties 
(gespecificeerd per motie).  

Overgenomen door de 
wethouder. Toch in 
stemming gebracht. 
Aanvaard met 12 
stemmen voor (LRG, CDA, 
PAG, VVD en PvdA) 
5 stemmen tegen (SP, 
D66, Arbeiderspartij) 
 

M14 SP Opvang kinderen uit Griekse kampen Draagt het college op ;  
De Nederlandse regering schriftelijk te laten weten dat de 
gemeente Goirle van harte bereid is om alleenstaande 
minderjarige asielzoekers uit de Griekse kampen op te 
nemen .  
Een kopie van dit schrijven met de raad te delen. 

Motie aanhouden tot 
volgende vergadering 
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Toezeggingen raad 26 mei 2020  

 
 
 

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

Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1.  26-5-
2020 

Vragen aan het college: Oostplas 
Welke afdoende maatregelen gaan we als 
gemeente nemen om de wijkbewoners van 
de Hoge Wal te verlossen van de overlast?  
Hoe gaat de gemeente optreden tegen de 
overtredingen in en om de Oostplas? Zegt 
toe dat op korte termijn er wat meer in detail 
antwoord wordt gegeven op de vragen die 
gesteld zijn. 
 

Burgemeester  Schriftelijk beantwoord 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-
Stukken/2020/07-juli/22:05/C2-Beantwoording-vragen-
Oostplas.pdf 
 

1. 14-5-
2020 

Motie niet op de agenda opgenomen 
tekorten sociaal domein wethouder Poos 
zegt naar aanleiding van de motie toe de 
motie over te nemen, meer inzicht te geven  
te krijgen en financieel het maximaal 
haalbare te doen 

Wethouder 
Poos 

Ruim voor 
7/7/2020 

20/5/20 Loopt 

2. 18-2-
2020 

Vragen aan het college: 
oplossingspercentages kijken of er 
specifiekere informatie kan worden 
verstrekt 

Burgemeester 
Mark van 
Stappershoef 

 Raadsinformatie is aan de raad verzonden 
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebriev
en/C1-Raadsinformatiebrief-woninginbraken-12-mei-
2020.pdf 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/26-mei/19:30/Vragen-aan-het-college
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2020/07-juli/22:05/C2-Beantwoording-vragen-Oostplas.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2020/07-juli/22:05/C2-Beantwoording-vragen-Oostplas.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2020/07-juli/22:05/C2-Beantwoording-vragen-Oostplas.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/12-mei/19:30/Vaststelling-van-de-agenda-toelichting-op-de-werkwijze/fragment1/#filmfragment=3480&offset=306
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/12-mei/19:30/Vaststelling-van-de-agenda-toelichting-op-de-werkwijze/fragment1/#filmfragment=3480&offset=306
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/12-mei/19:30/02-Motie-niet-op-de-agenda-opgenomen-onderwerp-PAG-VVD-tekorten-sociaal-domein.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/18-februari/19:30/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3451&offset=23
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/18-februari/19:30/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3451&offset=23
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-woninginbraken-12-mei-2020.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-woninginbraken-12-mei-2020.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-woninginbraken-12-mei-2020.pdf
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Voorgesteld wordt te besluiten dat de grijs gemarkeerde toezeggingen afgedaan zijn. 
 

Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

3. 18-2-
2020 

Vragen aan het college: Brief provincie – 
Arriva compensatie buslijn 2  
De brief wordt toegestuurd aan de raad 

Wethouder 
Piet Poos 

 Brieven zijn aan de raad verzonden 
C4 Brief college van 19-2-2020 aan Provincie Noord-
Brabant schadeclaim bushaltes 
C4 Brief provincie 6-3-2020 Afwijzing claim gemeente 
Goirle buslijn 2 

4. 17-12-
2019 

Motie Ja-ja sticker Voor 1 mei 2020 een 
notitie voor te bereiden voor de invoering 
van de ‘ja-ja-sticker’ in de gemeente Goirle: 
in beeld te brengen wat de opties zijn om te 
kijken of er een optie is die ook rekening 
houdt met bezwaren. 

Wethouder 
Liselotte 
Franssen 

 In de regiegroep is op 30 maart gevraagd naar de 
voortgang van deze notitie 
20/5/2020 Voorstel volgt binnenkort, in ieder geval Q2 

5. 3-12-
2019 

1e herijking jeugdzorg – wat gevraagd is in 

het amendement uit te voeren (ieder 
kwartaal informatie te verstrekken inzake de 
regionale financiën betreffende jeugdzorg, 
gebaseerd op betrouwbare cijfers van de 
financiële prognose. Deze prognose altijd te 
duiden en te voorzien van een inschatting van 
mogelijke (financiële) risico's. En tussentijds 
proactief dan wel op verzoek van de raad of 
ten minste een keer per kwartaal, adequate 
informatie aan de raad te verschaffen over 
opvallende mutaties in beschikkingen via 
huisartsen, jeugdartsen en gecertificeerde 

instellingen) waarbij wel kanttekeningen 
worden geplaatst bij de vraag of het 
probleem financieel kan worden opgelost. 

Wethouder 
Piet Poos 

 18/12/2019: Afgesproken is dat hiervoor een 
raadswerkgroep wordt geformeerd. Inmiddels hebben 
zich hiervoor een aantal raadsleden aangemeld. 
Startbijeenkomst kan dus in januari 2020 plaatsvinden.  
Daarnaast zal de raad actief van informatie worden 
voorzien, zodra deze beschikbaar is. 
12/3/2020: de raadswerkgroep is inmiddels een aantal 
keren bijeengeweest. De projectleider LOT heeft met de 
werkgroep afspraken gemaakt inzake monitoring. 
20/5/2020: afgehandeld (1e herijking jeugdzorg) 
Opmerking griffie: Eerste herijking jeugdzorg is geen 
antwoord op de vraag ieder kwartaal inzage te 
verstrekken. Werk van de raadswerkgroep loopt nog 
door. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/18-februari/19:30/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3451&offset=208
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/18-februari/19:30/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3451&offset=208
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2020/07-juli/22:05/C4-Brief-college-van-19-2-2020-aan-Provincie-Noord-Brabant-schadeclaim-bushaltes.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2020/07-juli/22:05/C4-Brief-college-van-19-2-2020-aan-Provincie-Noord-Brabant-schadeclaim-bushaltes.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2020/07-juli/22:05/C4-Brief-college-van-19-2-2020-aan-Provincie-Noord-Brabant-schadeclaim-bushaltes.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2020/07-juli/22:05/C4-Brief-provincie-6-3-2020-Afwijzing-claim-gemeente-Goirle-buslijn-2.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2020/07-juli/22:05/C4-Brief-provincie-6-3-2020-Afwijzing-claim-gemeente-Goirle-buslijn-2.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2020/07-juli/22:05/C4-Brief-provincie-6-3-2020-Afwijzing-claim-gemeente-Goirle-buslijn-2.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/17-december/19:30/Motie-Ja-Ja-sticker-voor-op-brievenbussen/fragment1/#filmfragment=3413&offset=742
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/03-december/19:30/Raadsvoorstel-2e-herijkte-deelbegroting-Jeugd-Hart-van-Brabant-2019/fragment1/#filmfragment=3387&offset=336
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/03-december/19:30/2019-1203-Amendement-zienswijze-herijkte-deelbegroting-Jeugd-regio-HvB-final.pdf
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Voorgesteld wordt te besluiten dat de grijs gemarkeerde toezeggingen afgedaan zijn. 
 

Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

6. 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. 

Wethouder 
Johan Swaans 

Concept-
cultuurnota 
gereed voor de 
voorjaarsnota 

18/12/2019: Werkzaamheden voor startnotitie starten 
1e kwartaal 2020.  
5/3/2020: B&W heeft besloten om de stap van de 
startnotitie over te slaan omdat daardoor de cultuurnota 
niet klaar zou zijn voor de behandeling van de 
Voorjaarsnota. Insteek nu is om in ieder geval het 
concept van de Cultuurnota dan openbaar te kunnen 
maken. 
6/4/2020: In beantwoording raadsvragen PvdA deelt het 
college het volgende mee: 
Voor de voorjaarsnota is een concept cultuurnota 
beschikbaar. Dit zal een bespreekstuk zijn dat helpt het 
gesprek op gang te brengen met de culturele instellingen 
en verenigingen. Vanaf mei 2020 gaan we deze 
inspraakmomenten organiseren , mits de maatregelen 
die verband houden met de coronacrisis dit toelaten. 
Tijdtechnisch blijkt het niet haalbaar om vóór de 
behandeling van de voorjaarsnota een door partijen 
gedragen en door het college vastgestelde nota aan de 
raad aan te bieden. De definitieve cultuurnota volgt na 1 
september. 
20/5/2020 Voorstel aan regiegroep om beeldvormend 
de raad te informeren: voorstel dit 23/6/2020 te doen 

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/Lijst-Ingekomen-Stukken/2020/26-mei/22:05/C2-Beantwoording-vragen-art-40-PvdA-d-d-8-4-2020-cultuurnota.pdf
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Voorgesteld wordt te besluiten dat de grijs gemarkeerde toezeggingen afgedaan zijn. 
 

Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

7. 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  

12/03/2020: Uitvoering van deze motie gaat vertraging 
oplopen omdat er teveel opgaven op het gebied van 
cultuur en sport door 1 part time ambtenaar moeten 
worden opgepakt. O.a. het opstellen van de Cultuurnota 
heeft prioriteit gekregen. 
12/6/2020: maakt mede onderdeel uit van de 
privatisering sportparken 

8. 
 
 
 

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 

20/5/2020 In de regiegroep op 25-5 wordt een voorstel 
voorgelegd voor een presentatie voor een 
beeldvormende bijeenkomst (wordt gekoppeld aan 
beeldvormende vergadering 23/6) 

9. 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 

 20/5/2020 In de voorjaarsnota wordt hier een voorstel 
voor gedaan. 
3/6/2020: raad heeft ingestemd met de voorjaarsnota 

10. 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. 
20/5/2020: zie ook punt 5. Is afgehandeld  

11. 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. 
20/5/20: Staat op motielijst, graag hier verwijderen 
Reactie griffie: het bijhouden van de kosten is niet 
opgenomen in de motie 

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/2019/13-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
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/2019/26-maart/22:00/Motie-onderzoek-mogelijkheden-bouw-en-opslaghal/fragment1/#filmfragment=3191&offset=948
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Voorgesteld wordt te besluiten dat de grijs gemarkeerde toezeggingen afgedaan zijn. 
 

Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

12. 31-1-
2017 

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

Wethouder 
Poos 

Nog onbekend 7/8/2019: Wordt meegenomen in het onderzoek, naar 
verwachting Q4 2019 gereed 
5/3/2020. De pilot Doorontwikkeling van ’t Loket is 
recent van start gegaan. De uitkomsten daarvan 
wachten wij af voordat wij aan de slag gaan met de 
huisvesting.  
 

13. 31-1-
2017 

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

Wethouder 
Poos 

Nog onbekend 7/8/2019: Wordt meegenomen in het onderzoek, naar 
verwachting Q4 2019 gereed 
5/3/2020: de wethouder is in gesprek met het bestuur 
van de Stichting Jong over vorm en inhoud van het 
jongerenwerk en het besluit van de raad om met ingang 
van 2023 het gebouw Mainframe niet langer ter 
beschikking te stellen.  

 
 
Toezeggingen oordeelsvormende vergaderingen  

Nr Datum Wat Wie Uiterste  
afdoeningdatum 

Wijze afdoening 

1 21-4-2020 Rekenkamerbrief Energietransitie. 
De raad wenst besluitvorming over de 
aanbevelingen. De griffie maakt hiertoe 
een raadsvoorstel. Dit raadsvoorstel 
wordt samen met de rekenkamerbrief 
aan de raad voorgelegd in een 
besluitvormende vergadering. 

Griffie  Voorstel is op 26 mei door de raad vastgesteld. 
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2 21-4-2020 Toetsingskader zonneparken.  
CDA stelt voor om met het huidige 
toetsingskader te gaan werken. 
Daarnaast het verzoek om met 
raadsleden inhoudelijk verder te spreken 
over een nieuw toetsingskader en dit te 
agenderen bij de regiegroep. Hierbij evt. 
de brief van Vattenfall en de reactie van 
het college op de brief betrekken.  

Griffie   

1. 3-12-2019 Raadsvoorstel Krediet Key2 Finance 
De raad ontvangt medio 2020 een 
inventarisatie van de prioriteiten om tot 
harmonisatie te komen. Dat is een 
project dat in GHO verband loopt.  
 

Wethouder Piet 
Poos 

De raad ontvangt 
een planning van 
wanneer dit 
document gereed 
is 

20/5/20 Document harmonisatie van processen is 
gereed. Rapportage volgt binnenkort. 

2. 20-5-2020 Raadsvoorstel Bakertand: In een 
raadsinformatiebrief komt een reactie 
van het college op de opmerkingen die 
tijdens de oordeelsvormende 
vergadering zijn geplaatst. 

Wethouder 
Swaans 

Voor 
besluitvormende 
raad. 

Vragen zijn beantwoord 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend
/2020/02-juni/19:30/C1-Raadsinformatiebrief-
Bakertand-van-28-5-2020-1.pdf 

3. 20-5-2020 Raadsvoorstel Bakertand: Besluitvorming 
zal niet plaatsvinden op 26 mei. De 
regiegroep komt met een voorstel voor 
besluitvorming. 

Griffie  Regiegroep heeft behandeling verschoven naar 2 juni. 

 
 
 
Toezeggingen beeldvormende vergaderingen 

Nr Datum Wat Wie Uiterste  
afdoeningdatum 

Wijze afdoening 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2019/03-december/20:00/Raadsvoorstel-Krediet-Key2Finance/fragment1/#filmfragment=3399&offset=157
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1. 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   

 
 
Regiegroep 

 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

1.  11-11-2019 College Agenderen voorstel Hoek 
Kalverstraat met scenario’s 
 De uitgangspunten moeten 
worden bijgesteld. Volgens 
Leystromen zijn er 2 scenario’s 
haalbaar. De raad ontvangt 
graag meerdere scenario’s op 
basis waarvan de 
uitgangspunten/kaders al dan 
niet kunnen worden aangepast. 
De vraag is wanneer we dit 
kunnen verwachten. 

3/2/2020: wethouder 
Swaans geeft aan dat er 
heden een gesprek met 
Leijstromen is geweest.  
28/4/2020: wethouder 
Fransen wil oa gesprek met 
directeur Leystromen en de 
scenario’s bestuderen. 
Mede in relatie tot andere 
ontwikkelingen centrum, oa 
detailhandel en horeca. 
Komt waarschijnlijk na de 
zomer: september.  

2.  3-2-2020 Griffie De griffie wordt gevraagd om te 
kijken of een overzicht kan 
worden gemaakt wat we 
wel/niet doen in 
oordeelsvorming en 
beeldvorming.  

Toezegging gaat over de 
inrichting van fysieke beeld- 
en oordeelsvormende 
vergaderingen. Vanwege de 
veranderde digitale 
vergaderwijze wacht dit op 
een moment waarop er tijd 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/22-oktober/20:00/Presentatie-tweede-bestuursrapportage-2019/fragment1/#filmfragment=3350&offset=2713
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/22-oktober/20:00/Presentatie-tweede-bestuursrapportage-2019/fragment1/#filmfragment=3350&offset=2713
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/22-oktober/20:00/Presentatie-tweede-bestuursrapportage-2019/fragment1/#filmfragment=3350&offset=2713
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Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

beschikbaar is om dit op te 
stellen. 

 

 
 


