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BESLUITENLIJST van de raadsvergadering 

van 18 februari 2020 19.30 uur 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

Aanwezig: Raad: 
Erik Schellekens (Lijst Riel-Goirle – t/m agendapunt 8), Cees Pelkmans (Lijst Riel-Goirle), Mark Verhoeven (Lijst Riel-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,  Piet Poos 
 

Afwezig: Liselotte Franssen-du Maine (LRG) en Christel van Neerven (PAG) 
Voorzitter: Mark van Stappershoef (burgemeester) 
Griffier:  Berry van ’t Westeinde 

 
De vergadering van 18 februari 2020 kunt u hier terugluisteren.  
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/18-februari/19:30
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Nr. Onderwerp Besluit 

1.  Opening De burgemeester opent de vergadering  

2.  Vaststelling van de agenda 
 

De agenda wordt vastgesteld 

3.  Afscheid wethouder Bert Schellekens 
 

De raad neemt afscheid van wethouder Bert Schellekens. 

4.  Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 17 december 2019 De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. De lijst van 
toezeggingen wordt bijgewerkt volgens voorstel. 

5.  Lijst ingekomen stukken vergadering 18-02-2020 De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld conform 
voorstel.  

6.  Raadsvoorstel met betrekking tot de gevolgen van de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor de griffie 
Voorgesteld besluit: 
1. Als griffier, als bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet, aan te wijzen H.M. 
(Berry) van ’t Westeinde, en als plaatsvervangend griffier, als bedoeld in artikel 
107d, aan te wijzen R.E.M. (Ingrid) van Breda. 
2. Deze aanwijzingen met terugwerkende kracht in te laten gaan op 1 januari 
2020  
3. De “Verordening werkgeverscommissie 2020” vast te stellen onder gelijktijdige 
intrekking van de “Verordening Werkgeverscommissie” vastgesteld op 5 oktober 
2010 
4. Het delegatiebesluit werkgeverschap raad vaststellen 
 

 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel 

7.  Raadsvoorstel Koersdocument Bacaertlant 
Voorgesteld besluit: 
1. Kennis nemen van de in het Koersdocument Bacaertlant geschetste koers als 

basis voor de verdere uitwerking, met dien verstande dat ten behoeve van de 
situatie Primagaz het aantal woningen in deelgebied A met 45 wordt 
opgehoogd.  

Moties en amendementen 
Bij dit voorstel zijn er 3 amendementen (A1 t/m A3)  en 2 
moties (M1 en M2) ingediend (zie hieronder) 
 
Stemverklaring bij amendement A1 
Stijn van den Brekel: wij gingen eigenlijk voor goud, maar nu 
nemen wij genoegen met Zilver 
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2. Daarbij in het bijzonder kennis te nemen van het advies van het planteam en 
de reactie van Bakertand BV op dit advies.  

3. Daarbij ook kennis te nemen van de nadere voorwaarden, die door het college 
aan de uitwerking van het koersdocument zijn verbonden.  

4. Kennis te nemen van het besluit van het college om de interne organisatie 
opdracht te geven om de nadere uitwerking van deelgebied C en het gebied 
rondom de Oostplas als afzonderlijke projecten op te starten.  

5. Kennis te nemen van het besluit van het college om de interne organisatie 
opdracht te geven op basis van een nader onderzoek een afzonderlijke 
afweging aan het college voor te leggen over de inpassing van De Walhoeve in 
relatie tot het beleid detailhandel.  

6. Kennis te nemen van het besluit van het college om Bakertand BV mee te delen 
dat aanspraak gemaakt zal worden op 2.000 m² ten behoeve van 
maatschappelijke doeleinden.  

7. De door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot de door 
Bakertand BV aangeleverde tabellen “Huidige grex op hoofdlijnen” en 
“Indicatieve raming kosten verplaatsing Primagaz” te bekrachtigen.  

 
Stemmingen 
Met handopsteken wordt over amendementen en moties 
gestemd (zie hieronder).  
Over het voorstel wordt met handopsteken gestemd. Het 
voorstel wordt aanvaard met 12 stemmen voor (LRG, CDA, 
PAG, SP, PvdA en Arbeiderspartij) en 5 stemmen tegen (D66 en 
VVD) 
 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
1. Kennis te nemen van de in het Koersdocument Bacaertlant 
geschetste koers als basis voor de verdere uitwerking en 
ontwikkeling van het plangebied Bakertand met dien verstande 
dat het woningaanbod in deelgebied A en/of B: 

o geen hogere dichtheid dan 24 woningen per 
hectare oplevert;  

o volgens het bouwprogramma van de 
woonvisie 2019-2022 (zie tabel op p. 20 
Woonvisie 2019-2022) of indien de 
ontwikkeling plaatsvindt na 2022 volgens het 
bouwprogramma van de dan geldende 
woonvisie wordt uitgevoerd; 

o in geval er voor meer gestapelde woningen 
wordt gekozen dit past binnen het dorpse en 
groene karakter van de te ontwikkelen wijk de 
Bakertand; 

o de gemiddelde prijzen van de te bouwen 
woningen in de categorieën €185.000-
€270.000 en €270.000-€425.000 bedragen 
maximaal €245.000 respectievelijk €370.000 
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(zie p. 20 Woonvisie 2019-2022);die in de 
categorie tot € 185.000 en de categorie tot en 
met € 275.000 vallen een anti-
speculatiebeding wordt afgesproken;  

o van het woningbouwprogramma, zoals 
afgesproken binnen de bestaande regionale 
woningbouwafspraken in de regio Hart van 
Brabant, van de gemeente Tilburg aan de 
gemeente Goirle worden overgedragen;  

o in een aanvulling (allonge) op de in 2017 
ondertekende samenwerkingsovereenkomst 
wordt vastgelegd. 

2. Daarbij in het bijzonder kennis te nemen van het advies van 
het planteam en de reactie van Bakertand BV op dit advies.  
3. Daarbij ook kennis te nemen van de nadere voorwaarden, 
die door het college aan de uitwerking van het koersdocument 
zijn verbonden.  
4. Kennis te nemen van het besluit van het college om de 
interne organisatie opdracht te geven om de nadere uitwerking 
van deelgebied C en het gebied rondom de Oostplas als 
afzonderlijke projecten op te starten. 
5. Het college opdracht te geven een nader onderzoek te doen 
naar de inpassing van De Walhoeve in relatie tot het beleid 
detailhandel en daarover een nader raadsbesluit voor te 
bereiden;  
6. Kennis te nemen van het besluit van het college om 
Bakertand BV mee te delen dat aanspraak gemaakt zal worden 
op 2.000 m² ten behoeve van maatschappelijke doeleinden.  
7. De door het college opgelegde geheimhouding met 
betrekking tot de door Bakertand BV aangeleverde tabellen 
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“Huidige grex op hoofdlijnen” en “Indicatieve raming kosten 
verplaatsing Primagaz” te bekrachtigen. 
8. De toekomstige woonwijk in Goirle de naam Bakertand te 
geven. 

8.  Raadsvoorstel bestemmingsplan Looienhoek 
Voorgesteld besluit: 
De exploitatie van een honden- en kattenpension mogelijk te maken aan de 
Looienhoek 1 te Riel, en daartoe:  
1. Het vastgestelde eindverslag van de inspraakprocedure voor kennisgeving aan 

te nemen;  
2. In te stemmen met de "Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 

“Looienhoek 1”;  
3. In te stemmen met de voorgestelde ambtshalve wijziging  
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 "Looienhoek 1", bestaande uit de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0785.BP2018004Looienhoe-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 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 
grootschalige basiskaart (GBK) (2018-03-08).  

 
Moties en amendementen 
Bij dit voorstel is 1 amendement ingediend (A4 – zie hieronder) 
 
 
Stemmingen 
Met handopsteken wordt over het amendement en het 
voorstel gestemd.  
Het voorstel wordt aanvaard met 11 stemmen voor  (LRG, CDA, 
VVD (Van Brederode en Vissers), D66, PvdA) en 6 tegen (PAG, 
VVD (Van Beurden), SP en Arbeiderspartij)  
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 

9.  Raadsvoorstel bestemmingsplan Goorweg 
Voorgesteld besluit: 
De wijziging van de huidige bestemming (“Agrarisch-Paardenhouderij”) naar een 
bedrijfsmatige bestemming ten behoeve van statische (en hobbymatige) opslag 
waarbij detailhandel is uitgesloten, en daartoe:  
1. Het vastgestelde eindverslag van de inspraakprocedure voor kennisgeving aan 

te nemen;  

 
Stemmingen 
Met hand opsteken wordt gestemd. Het voorstel wordt 
unaniem aanvaard.  
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel 
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2. In te stemmen met de "Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “Goorweg 
7to”;  

3. 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.  

4. Het bestemmingsplan "Goorweg 7to", bestaande uit de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0785.BP2018006Goorwegto-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 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 grootschalige basiskaart (GBK) (2018-03-08).  

10.  Raadsvoorstel Pilot nieuwe organisatie inrichting lokale toegang 
Voorgesteld besluit: 
1. In te stemmen met de pilot “nieuwe organisatie inrichting lokale toegang’;  

2. In te stemmen met de beschikking over de Reserve Sociaal Domein à € 
288.500 ten behoeve van de pilot “nieuwe organisatie inrichting lokale 
toegang”;  

3. Vast te stellen de 3e begrotingswijziging 2020.  

Stemverklaring 
De heer De Laat   is voor het voorstel maar vindt het toch wel 
heel erg jammer dat uit de reserve Sociaal Domein € 288.500 
verdwijnt.  
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel 

11.  Raadsvoorstel overhevelen budgetten 2019-2020 
Voorgesteld besluit: 
1. In te stemmen met het voorstel om € 493.337 budget over te hevelen van 

2019 naar 2020;  
2. Te besluiten om de 4e wijziging van de begroting 2020 vast te stellen.  

 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel 

12.  
 

Raadsvoorstel aanvraag suppletieregeling in het kader van de Bommenregeling 
Voorgesteld besluit: 
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 
€115.287,33 exclusief BTW (zijnde € 80.701,13) op basis van de zogenaamde 
"Bommenregeling" voor fase 2 en een restant van fase 1 van het opsporen en 
ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het 

 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel 
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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 het uitvoerend bedrijf. 

13.  Raadsvoorstel benoeming burgerlid 
Voorgesteld besluit: 
Op voordracht van de fractie van de SP G.L.A.B. Morseld te benoemen als 
burgerlid. 

 
Stemmingen 
Schriftelijk wordt gestemd over het voorstel. Mark Verhoeven 
en Ineke Wolswijk worden benoemd tot stemcommissie. De 
benoeming geschiedt met 14 stemmen voor en 2 ongeldig. 
 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel 

14.  Inlichtingen vanuit het college Piet Poos deelt mee dat er snel een raadsinformatie komt over 
het kansenteam. Deze week komt er een uitnodiging voor een 
bijeenkomst op 9 maart, 16:00 uur, kindcentrum Frankische 
Driehoek. 
 

15.  Vragen aan het college De heer Verhoeven vraagt om meer informatie over 
woninginbraken. Er is een oplossingspercentage van 4%. Kan 
het college ons vollediger informeren?  
De burgemeester geeft aan afhankelijk te zijn van de cijfers van 
politie en Openbaar Ministerie. Het is erg ingewikkeld om de 
juiste cijfers op tafel te krijgen. Zegt toe om nog wat specifieker 
te zijn waar het gaat om het oplossingspercentage. 
De heer Van den Brekel wil de brief over buslijn 2 bespreken. Is 
er een alternatief voor de rustplaats op de Kempenlaan. Hoe 
staat het met de brief aan Arriva en de provincie voor de 
compensatie.  
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Wethouder Piet Poos geeft aan als het goed is de brief is 
verstuurd. De brief wordt naar de raad gestuurd. Er is geen 
alternatief voor de rustplaats. 
Wethouder Piet Poos antwoordt op de schriftelijke vragen van 
SP over kunstgras. Het wordt opgenomen in het project. Er zijn 
twee offertes aangevraagd. 
Geeft geen antwoord  op de veel te gedetailleerde vragen.  
De burgemeester geeft aan dat de aard van de vragen is gericht 
op zaken die overgelaten moeten worden aan ambtenaren. 
Zegt toe dat als het is gerealiseerd de raad daarover 
geïnformeerd wordt. 
Ad van Beurden vraagt wat de stand van zaken Maria 
Boodschapkerk is. 
Wethouder Johan Swaans antwoordt dat hier schriftelijk op 
wordt gereageerd. 
 
 

16 Motie over niet op de agenda opgenomen onderwerp: Geluidswerende 
voorzieningen A58 
Roept het college op:  
1. Om een financieel haalbaar en uitvoerbaar plan te presenteren voor het 
realiseren van een geluidswal, waaronder tevens verstaan kan worden andere 
bouwwerken die dezelfde functie hebben, aan de Goirlese zijde van de A58 
waarbij: a. de geluidswal Bakertand / Sporenring in westelijke richting verlengd 
wordt tot tenminste 200m voorbij het viaduct over de Tilburgseweg;  
b. de geluidswal Bakertand in oostelijke richting verlengd wordt tot tenminste het 
punt waar de wegen Hoge Wal en Lage Wal op elkaar aansluiten;  
c. aanpassingen en/of verbeteringen aan te brengen aan “gaten” in de de reeds 
bestaande geluidswal / woningen aan de Sporenring;  
 

Unaniem aanvaard. 
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De vergadering wordt op 18 februari 2020 om 23:35 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 31 maart 2020. 
 

         , de voorzitter 
 
 
 
 

 
, de griffier 

  

2. Te onderzoeken hoe het bouwwerk, of werken een positieve bijdrage kunnen 
leveren aan de energietransitie en klimaatadaptatie;  
 
3. De raad voor het zomerreces te informeren over de voortgang en de 
mogelijkheden;  
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Amendementen 

Nr Indiener onderwerp Beslispunt Stemming 

1 CDA, PAG, 
LRG 

Koersdocument 
Bacaertlant 

Beslispunten 1 en 5 van het besluit te vervangen door:  
5. Kennis te nemen van de in het Koersdocument Bacaertlant geschetste koers 

als basis voor de verdere uitwerking en ontwikkeling van het plangebied 
Bakertand met dien verstande dat het woningaanbod in deelgebied A en/of 
B: 

o geen hogere dichtheid dan 24 woningen per hectare oplevert;  
o volgens het bouwprogramma van de woonvisie 2019-2022 (zie tabel 

op p. 20 Woonvisie 2019-2022) of indien de ontwikkeling plaatsvindt 
na 2022 volgens het bouwprogramma van de dan geldende 
woonvisie wordt uitgevoerd; 

o in geval er voor meer gestapelde woningen wordt gekozen dit past 
binnen het dorpse en groene karakter van de te ontwikkelen wijk de 
Bakertand; 

o de gemiddelde prijzen van de te bouwen woningen in de categorieën 
€185.000-€270.000 en €270.000-€425.000 bedragen maximaal 
€245.000 respectievelijk €370.000 (zie p. 20 Woonvisie 2019-
2022);die in de categorie tot € 185.000 en de categorie tot en met € 
275.000 vallen een anti-speculatiebeding wordt afgesproken;  

o van het woningbouwprogramma, zoals afgesproken binnen de 
bestaande regionale woningbouwafspraken in de regio Hart van 
Brabant, van de gemeente Tilburg aan de gemeente Goirle worden 
overgedragen;  

o in een aanvulling (allonge) op de in 2017 ondertekende 
samenwerkingsovereenkomst wordt vastgelegd. 

5. Het college opdracht te geven een nader onderzoek te doen naar de 
inpassing van De Walhoeve in relatie tot het beleid detailhandel en 
daarover een nader raadsbesluit voor te bereiden;  

Aanvaard met 12 stemmen 
voor (LRG, CDA, PAG, SP, 
PvdA, Arbeiderspartij) en 5 
stemmen tegen (VVD en D66) 
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Nr Indiener onderwerp Beslispunt Stemming 

A2 LRG, PAG, 
PvdA 

Koersdocument 
Bacaertlant – 
naak Bakertand 

Toe te voegen beslispunt 8: 
De toekomstige woonwijk in Goirle de naam Bakertand te geven. 
 

Het amendement is unaniem 
aanvaard 

A3 SP Koersdocument 
Bacaertlant – 
woningbouw 
Bakertand 
ophogen naar 
185 woningen 

Besluit 1: 
Kennisnemen van de in het Koersdocument Bacaertlant geschetste koers als basis 
voor de verdere uitwerking, met dien verstande dat ten behoeve van de situatie 
Primagaz het aantal woningen in deelgebied A met 45 wordt opgehoogd. 
wijzigen in: 
Kennisnemen van de in het Koersdocument Bacaertlant geschetste koers als basis 
voor de verdere uitwerking, met dien verstande dat ten behoeve van de situatie 
Primagaz het aantal woningen in deelgebied A met ongeveer 185 wordt opgehoogd 
en de woonvisie volgt zoals in voorstel 2 van Bakertand BV staat. Daarnaast de 5% 
goedkope koopwoningen zoals genoemd bij voorstel 2 in de bijlage 
woningbouwprogramma Bakertand verhogen naar 15%. 
 

Verworpen met 3 stemmen 
voor (SP en Arbeiderspartij) 
en 14 stemmen tegen (LRG, 
CDA, PAG, VVD, D66 en PvdA)  

A4 PAG - SP Bestemmingsplan 
Looienhoek 

1. Beslispunt 2 wordt aangepast in: 
Kennis te nemen van de nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Looienhoek 1. 
2. Beslispunt 3,4 en 5 worden verwijderd 
3. Er wordt een beslispunt 6 toegevoegd: 
Het bestemmingsplan ‘Looienhoek 1’ niet vast te stellen. 
 
 

Verworpen met 5 stemmen 
voor (PAG, SP, 
Arbeiderspartij) en 12 
stemmen tegen (LRG, CDA, 
VVD, D66, PvdA)  
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Moties: 

Nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 

M1 SP, PAG, CDA 7 Koersdocument Bacaertlant – 
Bakertand autoluw 

Draagt het college op de Bakertand b.v mee te geven: 
– extra aandacht hebben voor nieuwe ontwikkelingen die 
passen bij een autoluwe wijk; 
– de parkeernorm verlagen waardoor het gebruik van 
alternatieve mobiliteitsvormen gestimuleerd wordt ; 
– eventueel te kiezen voor een gefaseerd plan waarbij de 
helft van de geplande parkeerplaatsen zodanig ingericht is 
dat deze van een tijdelijk karakter zijn. 
 

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

M2 SP, CDA, PvdA 7 Koersdocument Bacaertlant – ruimte 
maatschappelijke doeleinden Bakertand 

Verzoekt het college: 

• Eerst te onderzoeken of de 2000 m2 
maatschappelijke ruimte in de Bakertand ook voor 
andere maatschappelijke organisaties ingezet kan 
worden en of daar behoefte voor is bij deze 
organisaties en wat de mogelijkheden zijn. 

• Bij het stedenkundig plan aan de raad een bredere 
visie te presenteren op de invulling van de 
vierkante meters maatschappelijke voorzieningen 
waarbij er ook aandacht is voor het stimuleren 
van eigenaarschap en betrokkenheid van de 
toekomstige bewoners bij hun wijk. 

 

Aanvaard met 11 
stemmen voor (CDA, PAG, 
SP, D66, PvdA en 
Arbeiderspartij)  en 6 
stemmen tegen (LRG en 
VVD)  
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Nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 

M3 VVD, LRG, CDA, 
PAG, PvdA 

Geluidswerende voorzieningen A58 Roept het college op:  
1. Om een financieel haalbaar en uitvoerbaar plan te 
presenteren voor het realiseren van een geluidswal, 
waaronder tevens verstaan kan worden andere 
bouwwerken die dezelfde functie hebben, aan de Goirlese 
zijde van de A58 waarbij: a. de geluidswal Bakertand / 
Sporenring in westelijke richting verlengd wordt tot 
tenminste 200m voorbij het viaduct over de Tilburgseweg;  
b. de geluidswal Bakertand in oostelijke richting verlengd 
wordt tot tenminste het punt waar de wegen Hoge Wal en 
Lage Wal op elkaar aansluiten;  
c. aanpassingen en/of verbeteringen aan te brengen aan 
“gaten” in de de reeds bestaande geluidswal / woningen 
aan de Sporenring;  
 
 
2. Te onderzoeken hoe het bouwwerk, of werken een 
positieve bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie 
en klimaatadaptatie;  
 
3. De raad voor het zomerreces te informeren over de 
voortgang en de mogelijkheden;  
 

Unaniem aanvaard 
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Toezeggingen raad 18 februari 2020 

 

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

Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1. 18-2-
2020 

Vragen aan het college: stand van zaken 
Maria Boodschap 
Het college geeft hier schriftelijk antwoord 
op. 

   

2. 18-2-
2020 

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

Burgemeester 
Mark van 
Stappershoef 

  

3. 18-2-
2020 

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

Wethouder 
Piet Poos 

  

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 
Bert 
Schellekens 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/18-februari/19:30/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3451&offset=614
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/18-februari/19:30/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3451&offset=614
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/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/Besluitvormend/2019/17-december/19:30/Motie-Ja-Ja-sticker-voor-op-brievenbussen/fragment1/#filmfragment=3413&offset=742
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Toezeggingen raad 18 februari 2020 

 

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

Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

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. 

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. 20:05  

Wethouder 
Johan Swaans 

Niet voor de 
voorjaarsnota 

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

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  

 

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


 

 

 

               

 16 

 
Toezeggingen raad 18 februari 2020 

 

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

Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

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 

 

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 

  

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. 

12. 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 
 

13. 31-1-
2017 

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

Wethouders 
Immink/Poos 

Nog onbekend 7/8/2019: Wordt meegenomen in het onderzoek, naar 
verwachting Q4 2019 gereed 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/13-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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Toezeggingen oordeelsvormende vergaderingen  

Nr Datum Wat Wie Uiterste  
afdoeningdatum 

Wijze afdoening 

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 

 

2. 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.  

 
 
 
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


 

 

 

               

 18 

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.  

2.  2-12-2019 
6-1-2019 
3-2-2020 

College Aanvullen planning tbv 
vergadering 6 januari 
De regiegroep herhaalt het 
verzoek om de planning zo snel 
mogelijk te actualiseren. Zeker 
voor de eerste 2 kwartalen van 
2020 moet alles helder zijn. 

 

3/2/2020 
De regiegroep eist dat 
uiterlijk 14 februari er een 
planning ligt waar alle 
vraagtekens zijn ingevuld. 
De eerste twee komende 
kwartalen tot op de 
vergadering ingevuld. 
17/2/2020 
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Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

De regiegroep dringt hier 
nogmaals op aan. 

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

 

 
 
 


