
               

 1 

 
BESLUITENLIJST van de raadsvergadering 

van 17 december 2019  19.30 uur 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

Aanwezig: Raad: 
Erik Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Liselotte Franssen-du Maine (Lijst Riel-Goirle), Cees Pelkmans (Lijst Riel-Goirle), Mark Verhoeven (Lijst Riel-
Goirle), Christel van Neerven (Pro Actief Goirle), Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle),  Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Ineke Wolswijk (CDA), 
Tess van de Wiel (CDA), Sjaak Sperber (CDA), Monique van Brederode (VVD), Ad van Beurden (VVD), Trix Vissers (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, Johan Swaans, Bert Schellekens, Piet Poos 
 

Afwezig:  
Voorzitter: Mark van Stappershoef (burgemeester) 
Griffier:  Berry van ’t Westeinde 

 
De vergadering van 17 december 2019 kunt u hier terugluisteren.  
 

Nr. Onderwerp Besluit 

1.  Opening De burgemeester opent de vergadering  

2. Vaststelling van de agenda 
 

De agenda wordt vastgesteld 

3. Afleggen verklaring en belofte lid Rekenkamercommissie 
 

De heer H. Verbon legt de verklaring en belofte af als lid van de 
Rekenkamercommissie. Afscheid wordt genomen van de vertrekkende leden 
van de Rekenkamercommissie de heer Van Rietschoten en mevrouw 
Hendrickx. 

4. 
 

Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen 12 november 2019,  
14 november 2019 en 3 december 2019 

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 

5.  Lijst ingekomen stukken vergadering 17-12-2019 
 

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld conform voorstel. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/17-december/19:30
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Monique van Brederode vraagt naar aanleiding van de brief over prognose van 
jeugdzorg wat de raad mag verwachten om in de toekomst op verblijf geld 
terug te krijgen. 
Wethouder Piet Poos geeft aan dat het bedrag de uitkomst is van een nieuwe 
prognose. Het heeft geen gevolg voor de voorschotten die we betalen. We 
twijfelen over de kwaliteit van het model, maar willen de raad de informatie 
niet onthouden. 
Tess van de Wiel vraagt naar aanleiding van 2 vergunningen om medewerking 
te weigeren aan twee verzoeken in Riel. Denkt dat de verzoeken ruimte geven 
voor de overgang van agrarisch naar woningbouw. Op welke grond is de 
medewerking geweigerd? 
Wethouder Bert Schellekens geeft aan dat het college in beide gevallen vond 
dat het bouwen op die plek in die aantallen niet wenselijk is. Zegt toe hier nog 
uitgebreid schriftelijk op te reageren. 

6. Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Leijvennen 
 
Voorgesteld besluit 

1. Het vastgestelde eindverslag van de 
inspraakprocedure voor kennisgeving aan te nemen; 

2. In te stemmen met de "Nota zienswijzen 
ontwerpbestemmingsplan Landgoed Leijvennen". 
3. In te stemmen met de "Nota ambtshalve wijzigingen 
ontwerpbestemmingsplan Landgoed Leijvennen". 
4. Op grond van de artikelen 6.12 Wet ruimtelijke 
ordening juncto 6.2.1 en 6.2.1a Besluit ruimtelijke ordening 
besluiten geen exploitatieplan vast te stellen. 
5. Het bestemmingsplan "Landgoed Leijvennen", 
bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als 
vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0785.BP2017003Landgoed-vg01, met de 
bijbehorende bestanden, conform het bepaalde in de 
artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 Besluit ruimtelijke ordening, 
langs elektronische weg (digitaal) en analoog (papieren 

 
Moties en amendementen 
Er wordt een amendement ingediend en een motie (zie hieronder).  
 
Stemmingen 
Over motie en amendement wordt met handopsteken gestemd. Beiden 
worden aanvaard. (Zie hieronder). 
Eveneens wordt met handopsteken gestemd over het geamendeerde voorstel.  
Het voorstel wordt aanvaard met 16 stemmen voor (LRG, PAG, D66, PvdA, VVD, 
CDA) en 3 tegen (SP en Arbeiderspartij) 
 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
1. Het bestemmingsplan Leijvennen niet vast te stellen. 
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versie) gewijzigd vast te stellen, en te bepalen dat voor de 
locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt 
van een ondergrond welke is ontleend aan basisregistratie 
kadaster (2018-03-15). 
6. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te 
verzoeken om toestemming te verlenen om het 
bestemmingsplan eerder te mogen publiceren. 

7. Raadsvoorstel afvalstoffenverordening Gemeente Goirle 2020 
 
Voorgesteld besluit 
1. Instemmen met de “Afvalstoffenverordening gemeente 

Goirle 2020”. 
2. Kennisnemen van het bijbehorende concept-

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Goirle 
2020.  

 
Uiteindelijk raadsbesluit 
Vast te stellen de Afvalstoffenverordening gemeente Goirle 2020 
 

8. Raadsvoorstel beschikbaar stellen investeringskrediet Key2Finance 
 
Voorgesteld besluit 

1. Krediet Key2Finance beschikbaar te stellen; 
2. In te stemmen met de 13e wijziging begroting 2019. 

 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 

9. Initiatiefvoorstel CDA-fractie ‘poging minnelijke schikking in het 
kader van de bezwaarschriftprocedure’ 
 

Het voorstel is ingetrokken en is niet behandeld. 
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10. Raadsvoorstel benoeming burgerlid F. van Brederode 
 
Voorgesteld besluit 
De volgende persoon te benoemen als burgerlid: 
 
VVD 
Fred van Brederode 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 

11. Raadsvoorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Goirle 2020 
 
Voorgesteld besluit 
Vast te stellen de volgende verordening: 
 
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Goirle 2020 
 
 
 

 
Moties en amendementen 
Een amendement wordt ingediend door de SP (zie hieronder). 
 
Stemmingen 
Met handopsteken wordt gestemd over amendement en voorstel. Het 
amendement wordt verworpen (zie hieronder). Het voorstel wordt aanvaard 
met 2 stemmen voor (SP) en 16 stemmen tegen (LRG, PAG, D66, PvdA, VVD, 
CDA) De heer De Laat was tijdens de stemming afwezig. 
 
Stemverklaring 
Stijn van den Brekel: “Het gaat eigenlijk vooral om dit amendement. Wij vinden 
het jammer dat de rest niet mee gaat, omdat andere gemeentes dat wel 
hebben gedaan. Dus we weet een volgende keer.”  
  
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 
 
 

12. Motie Ja/Ja-sticker voor op brievenbussen 
Verzoekt het college voor 1 mei 2020 een raadsvoorstel voor te 
bereiden voor de invoering van de ‘ja-ja-sticker’ in de gemeente 
Goirle 

Toezeggingen 
Wethouder Bert Schellekens zegt toe 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. 
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Uiteindelijk raadsbesluit 
De motie wordt niet in stemming gebracht na een toezegging. 

13. Motie regionaal biodiversiteitsbeleid 
De raad:  
1. Onderschrijft de intentie tot samenwerking van de B-teams van de 
gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk; 
2. verzoekt het college deze ‘basiskwaliteit natuur’ tot uitgangspunt 
te maken van een te ontwikkelen regionaal biodiversiteitsbeleid 
samen met de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk; 
3. verzoekt het college dit op te stellen regionaal biodiversiteitsbeleid 
op te stellen in samenwerking met de B-teams van de drie 
gemeenten 

 
Stemmingen 
Met handopsteken wordt gestemd over de motie. De motie wordt aanvaard 
met 12 stemmen voor (PAG, D66, Arbeiderspartij, PvdA, SP, CDA) en 7 
stemmen tegen (VVD, LRG) 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De motie wordt aanvaard.  

13a Motie Oplossingsgericht gesprek na bezwaar 
verzoekt het college van burgemeester en wethouders om: 
- in de verordening Commissie voor bezwaarschriften een bepaling 
op te nemen waardoor een bezwaarmaker de keuze wordt geboden 
om het bezwaarschrift eerst op ambtelijk niveau, informeel, te 
bespreken tijdens een oplossingsgericht gesprek, danwel het 
bezwaarschrift direct formeel in behandeling te laten nemen; 

 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De motie wordt overgenomen door het college. 

14. Inlichtingen vanuit het college Er zijn geen inlichtingen 

15. Vragen aan het college  
 

Er zijn geen vragen 
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De vergadering wordt op 17 december 2019 om 22:00 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 18 februari 2020. 
 

         , de voorzitter 
 
 
 
 

 
, de griffier 
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Amendementen 

Nr Indiener onderwerp Beslispunt Stemming 

A1 PAG, LRG, 
CDA, PvdA 

Bestemmingsplan 
Leijvennen 

Het besluit te vervangen door: 
1. Het bestemmingsplan Leijvennen niet vast te stellen. 
 

Aanvaard met 16 stemmen voor (LRG, 
PAG, D66, PvdA, VVD, CDA) en 3 tegen 
(SP en Arbeiderspartij) 

A2 SP Abonnementstarief WMO 
verordening 2020 

In te stemmen om huishoudens met een inkomen tot maximaal 
120% van het sociaal minimum uit te zonderen van het betalen 
van het abonnementstarief WMO. 
 

Verworpen met 2 stemmen voor (SP) 
en 16 stemmen tegen (LRG, PAG, D66, 
PvdA, VVD, CDA) 

  
Motie: 

nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 

M1 PAG, LRG, CDA, 
PvdA 

Bestemmingsplan Leijvennen  Verzoekt het college 

• in overleg met de initiatiefnemer te komen tot 
een gewijzigd bestemmingsplan Leijvennen, 
waarin meer balans is tussen bebouwing en 
geboden natuurontwikkeling én waarin het 
beekdal gevrijwaard blijft van verstoring van 
ecologische waarden; 

• Het gewijzigde bestemmingsplan zo snel als 
mogelijk, doch uiterlijk 1 juli 2020 ter 
besluitvorming aan de raad voor te leggen. 
 

Aanvaard met 16 
stemmen voor (LRG, PAG, 
D66, PvdA, VVD, CDA) en 3 
tegen (SP en 
Arbeiderspartij) 

M2 PAG, D66 Motie Ja/Ja-sticker voor op 
brievenbussen 
 

Verzoekt het college 
Voor 1 mei 2020 een raadsvoorstel voor te bereiden voor 
de invoering van de ‘ja-ja-sticker’ 
in de gemeente Goirle 

Niet in stemming gebracht 
na toezegging 
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nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 

M3 PAG, D66, SP, 
PvdA, 
Arbeiderspartij 

Motie regionaal biodiversiteitsbeleid 1. Onderschrijft de intentie tot samenwerking van de B-
teams van de gemeenten Goirle, 
Hilvarenbeek en Oisterwijk; 
2. verzoekt het college deze ‘basiskwaliteit natuur’ tot 
uitgangspunt te maken van een te ontwikkelen regionaal 
biodiversiteitsbeleid samen met de gemeenten 
Hilvarenbeek en Oisterwijk; 
3. verzoekt het college dit op te stellen regionaal 
biodiversiteitsbeleid op te stellen in samenwerking met de 
B-teams van de drie gemeenten 

Aanvaard met 12 
stemmen voor (PAG, D66, 
Arbeiderspartij, PvdA, SP, 
CDA) en 7 stemmen tegen 
(VVD, LRG) 

M4 CDA Motie Oplossingsgericht gesprek na 
bezwaar 

verzoekt het college van burgemeester en wethouders 
om: 
in de verordening Commissie voor bezwaarschriften een 
bepaling op te nemen waardoor een bezwaarmaker de 
keuze wordt geboden om het bezwaarschrift eerst op 
ambtelijk niveau, informeel, te bespreken tijdens een 
oplossingsgericht gesprek, danwel het bezwaarschrift 
direct formeel in behandeling te laten nemen;  
 

De motie wordt 
overgenomen door het 
college 

  



               

 9 

 
 
 
Toezeggingen raad 17 december 2019  

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

Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1. 17-12-
2019 

Ingekomen stukken nader schriftelijk 
informeren over de motivering waarom 
medewerking is geweigerd bij twee 
vergunningaanvragen in Riel.  

Wethouder 
Bert 
Schellekens 

 17/01/20: Er wordt gerefereerd naar twee 
principeverzoeken waar het college het standpunt heeft 
ingenomen om geen medewerking te verlenen aan de 
verzoeken. In het ene principeverzoek waarin is verzocht 
om 6 levensloopbestendige woningen nabij Heisteeg 1 
te ontwikkelen, is de stedenbouwkundige verdichting, 
de doorslaggevende factor geweest om geen 
medewerking te verlenen. 
In het andere principeverzoek waarin wordt verzocht om 
aan Brakel 6 twee Ruimte voor Ruimte woningen te 
realiseren, is geoordeeld dat beoogde ontwikkeling ten 
koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit. Bovendien is er 
voor de gemeente geen directe nut en noodzaak om de 
agrarische bedrijvigheid te beëindigen. De 
beïnvloedingssfeer van de agrarische inrichting heeft 
geen negatieve gevolgen voor bestaande omliggende 
bedrijven en/of (burger)woningen. Ook nieuwe 
ontwikkelingen worden niet geblokkeerd door de 
aanwezigheid van het agrarische bedrijf.     

2. 27-12-
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 
Bert 
Schellekens 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/17-december/19:30/Lijst-ingekomen-stukken-vergadering-17-12-2019/fragment1/#filmfragment=3407&offset=243
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/17-december/19:30/Motie-Ja-Ja-sticker-voor-op-brievenbussen/fragment1/#filmfragment=3413&offset=742
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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. 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. 

4. 12-11-
2019 

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

Wethouder 
Johan Swaans 

Niet voor de 
voorjaarsnota 

18/12/2019: Werkzaamheden voor startnotitie starten 
1e kwartaal 2020.  

5. 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  

 

6. 12-11-
2019 

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

Wethouder 
Bert 
Schellekens 

 18/12/2019: B&W wil op 21-1 de raad bijpraten over zon 
en wind, de REKS en warmte. Notitie t.b.v. regiegroep is 
opgesteld.  

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
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-november/17:00/Raadsvoorstel-vaststelling-begroting-2020-en-dekkingsplan/fragment2/#filmfragment=3360&offset=1322
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-november/17:00/Raadsvoorstel-vaststelling-begroting-2020-en-dekkingsplan/fragment2/#filmfragment=3360&offset=3214
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-november/17:00/Raadsvoorstel-vaststelling-begroting-2020-en-dekkingsplan/fragment3/#filmfragment=3361&offset=268
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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 – 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 

 

8. 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 

  

9. 22-10-
2019 

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

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

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. 

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. 

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/Opening/fragment1/#filmfragment=3338&offset=114
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/22-oktober/19:30/Raadsvoorstel-toestemming-aanpassing-gemeenschappelijke-regeling-Hart-van-Brabant/fragment1/#filmfragment=3342&offset=383
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/22-oktober/19:30/Raadsvoorstel-toestemming-aanpassing-gemeenschappelijke-regeling-Hart-van-Brabant/fragment1/#filmfragment=3342&offset=383
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/22-oktober/19:30/Raadsvoorstel-toestemming-aanpassing-gemeenschappelijke-regeling-Hart-van-Brabant/fragment1/#filmfragment=3342&offset=383
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/26-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. 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. 
21/11/2019: Afgedaan bij Raadsinformatiebrief d.d. 4-9-
2019 (LIS 14-11-2019) 

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

Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

13. 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.  
21/11/2019: Tot 2017 werd door de Diamantgroep geen 
BTW geheven over de kosten van detachering van 
medewerkers aan Wijkcentra De Deel en De Wildacker. 
In overleg met de belastingdienst is gebleken dat dit wel 
had moeten gebeuren. Daarom wordt er met ingang van 
1-1-2017 BTW geheven over de kosten die door de 
Diamantgroep in rekening worden gebracht. Dit 
betekent voor de gezamenlijke wijkcentra een extra last 
van zo’n € 4.000 per jaar.  De overeenkomst tussen 
beide partijen voldoet niet voldoet aan de voorwaarden 
om hierop een uitzondering te kunnen maken. Mocht 
men ervoor kiezen om een overeenkomst met andere 
voorwaarden af te sluiten dient men wel rekening te 
houden met het feit dat er financiële risico’s voor 
rekening van de wijkcentra komen. 
Rekening houdend met de bezuinigingsopdracht die er 
ligt is er voor het college geen aanleiding om het 
ingenomen standpunt te herzien. Dit betekent dat we 
adviseren om geen compensatie te geven aan de 
wijkcentra voor de extra kosten door de in rekening 
gebrachte BTW over de kosten van detachering van 
medewerkers van de Diamantgroep. 

14. 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 
 

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

Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

15. 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 
 

 
Toezeggingen oordeelsvormende vergaderingen  

Nr Datum Wat Wie Uiterste  
afdoeningdatum 

Wijze afdoening 

1 3-12-2019 Raadsvoorstel afvalstoffenverordening 
Kijken naar de passage over het 
kosteloos verstrekken van een extra 
container in relatie tot de doelstellingen 
van het grondstoffenbeleid. 

Wethouder Bert 
Schellekens 

Voor de 
raadsvergadering 
van 17 december 

Raadsinformatie is ontvangen d.d. 13-12-2019 

2 3-12-2019 Raadsvoorstel Krediet Key2Finance 
De raad ontvangt de i-visie die in GHO 
verband in het college vastgesteld. De 
raad krijgt dit stuk. Geeft de planning 
schriftelijk door. 

Wethouder Piet 
Poos 

 Raadsinformatie is ontvangen d.d. 12-12-2019 

3 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 

 

4 3-12-2019 Initiatiefvoorstel “poging minnelijke 
schikking”: schriftelijk te reageren op de 
vraag om concrete voorbeelden te geven 
van een minnelijke schikking  

Tess van de Wiel Voor behandeling 
raad 17 december 

Reactie is ontvangen. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2019/03-december/20:00/Raadsvoorstel-afvalstoffenverordening/fragment1/#filmfragment=3400&offset=397
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/17-december/19:30/Aanvullende-informatie-na-toezegging-extra-restafvalcontainer.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2019/03-december/20:00/Raadsvoorstel-Krediet-Key2Finance/fragment1/#filmfragment=3399&offset=157
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatie-I-visie-GHO.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2019/03-december/20:00/Raadsvoorstel-Krediet-Key2Finance/fragment1/#filmfragment=3399&offset=157
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/17-december/19:30/09-Beantwoording-vragen-aan-CDA-over-minnelijke-schikking.pdf
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5 26-11-2019 Raadsvoorstel Herijking Jeugdzorg Met 
een afvaardiging uit de raad naar de 
kwartaal cijfers jeugdzorg te kijken. 

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.  

6 26-11-2019 Raadsvoorstel Koersdocument 
Bacaertlant Er komt raadsinformatie 
over het woningbouwprogramma. Over 
twee weken, maximaal drie weken. 
De te ontvangen raadsinformatie 
onderdeel uit kan maken van het 
raadsvoorstel.  

Wethouder 
Johan Swaans 

17 december Raadsinformatie. 
18/12/2019: Raadsinformatie is toegestuurd op 19-
12-2019. 

7 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. 
18/12/2019: B&W wil op 21-1 de raad bijpraten over 
zon en wind, de REKS en warmte. Notitie t.b.v. 
regiegroep is opgesteld. 
21/1/2020: Wethouder Immink geeft aan binnen 14 
dagen meer helderheid over de realisatie van deze 
toezegging te geven.  

 
 
 
 
 
 
 



               

 16 

Toezeggingen beeldvormende vergaderingen 

Nr Datum Wat Wie Uiterste  
afdoeningdatum 

Wijze afdoening 

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   

 
 


