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BESLUITENLIJST van de raadsvergadering 

van 26 mei 2020 19.30 uur 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

Aanwezig: Raad: 
Mark Verhoeven (Lijst Riel-Goirle), 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), Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle), 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), 
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 26 mei 2020 kunt u hier terugkijken.  
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/26-mei/19:30
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Nr. Onderwerp Besluit 

1.  Opening De voorzitter opent de vergadering.  

2.  Vaststelling van de agenda 
 

Agendapunt 4 komt te vervallen en wordt geagendeerd op 2 
juni 2020. 
Een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp 
wordt aan de agenda toegevoegd.  
 
De agenda wordt vastgesteld 
 

3.  In memoriam burgmeester Van den Baar Burgemeester Van Stappershoef herdenkt burgemeester Van 
den Baar 

4.  Raadsvoorstel Bakertand in relatie tot amendement  Wordt behandeld in de raadsvergadering op 2 juni 2020 
 

5.  Raadsvoorstel Regionale Energie- en Klimaatstrategie Hart van Brabant 

Voorgesteld besluit 
1. Geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen bij het voorgenomen 
besluit van het college om het concept bod Regionale Energie en Klimaatstrategie 
Hart van Brabant vast te stellen.  
 

Moties en amendementen 
Bij dit voorstel zijn er 3 amendementen (A1 t/m A3)  en 1 motie 
(M1)  ingediend (zie hieronder). Amendementen 1 en 3 worden 
ingetrokken. 
 
Stemmingen 
Door middel van hoofdelijke stemming wordt over 
amendementen en moties gestemd (zie hieronder).  
Over het voorstel wordt met hoofdelijke stemming gestemd.  
Het voorstel wordt aanvaard met 16 stemmen voor (LRG, CDA, 
PAG, VVD, D66, PvdA en Arbeiderspartij) en 2 stemmen tegen 
(SP) 
 
Stemverklaring  
Stijn van den Brekel: Wij steunen grote delen van de REKS wel, 
maar omdat tegen amendement en motie is gestemd stemmen 
wij tegen.  
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Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 
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6.  Raadsvoorstel Rekenkamerbrief energietransitie 

Voorgesteld besluit: 
1. Kennis te nemen van de rekenkamerbrief nr. 2 Energietransitie gemeente 

Goirle  
2. De aanbevelingen uit de brief over te nemen en het college te vragen hier 

verder invulling aan te geven:  
a.   Monitor en stuur op realisatie van het aandeel hernieuwbare energie 
in de komende jaren. 
b.   Het college van B&W om informatie te vragen over uitvoering van de 
door de gemeenteraad in moties vastgelegde klimaatregelen betreffende 
het verlagen van leges voor duurzame maatregelen.  
c.  Het college de opdracht te geven een visie te geven op overige 
aanvullende klimaatmaatregelen, die staan vermeld in hoofdstuk 3 van de 
nota van bevindingen 
d. Monitor en stuur op realisatie van de doelen voor energietransitie in          
2030 en 2050. 

 
 

Moties en amendementen 
Bij dit voorstel zijn er 2 amendementen (A4 en A5) ingediend. 

 
Stemmingen 
Door middel van hoofdelijke stemming wordt over 
amendementen en moties gestemd (zie hieronder).  
Over het voorstel wordt met hoofdelijke stemming gestemd.  
Het voorstel wordt aanvaard met 16 stemmen voor (LRG, 
CDA, PAG, VVD, D66, PvdA en Arbeiderspartij) en 2 stemmen 
tegen (SP) 

 
Stemverklaringen 
Amendement 4 
Monique van Brederode 
Namens de VVD: Wij vinden de motie op zich, de inhoud, heel 
leuk, maar wij missen de financiële paragraaf. En wij willen 
ons niet in de vingers snijden dat wij dadelijk iets toezeggen 
waar wij straks financieel mee in de knoop komen. 
 
Amendement 5 
Cees Pelkmans 
Dat dit een hele duidelijke signaalwerking moet geven naar 
alle burgers in Goirle en Riel, in heel onze gemeente. Want 
wees zuinig op iedere druppel regen die er valt. Het is echt 5 
voor 12. 
Deborah Eikelenboom 
Hoopt dat we voor de Bakertand meteen afspraken kunnen 
maken voor groene tuinen. Daar heeft de SP al heel veel voor 
gepleit. 
Monique van Brederode  
Op zich zijn wij als VVD niet tegen dat we het water allemaal 
in iemands huis willen houden. We zijn wel tegen de manier 
waarop wij dat willen realiseren. Als we daar een getrapt 
systeem voor maken voor belasting, dan krijgen we net zoiets 
als bij de OZB. Hoeveel bezwaren krijgen we dan wel niet? Het 
kosten deel is voor mij onbekend.  
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Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het bij 
amendement gewijzigde voorstel: 

1. Kennis te nemen van de rekenkamerbrief nr. 2 
Energietransitie gemeente Goirle  

2. De aanbevelingen uit de brief over te nemen en het 
college te vragen hier verder invulling aan te geven:  
a.   Monitor en stuur op realisatie van het aandeel 
hernieuwbare energie in de komende jaren. 
b.   Het college van B&W opdracht te geven de 
uitvoering van de door de gemeenteraad in moties 
vastgelegde klimaatmaatregelen betreffende het 
verlagen van belastingen en leges voor duurzame 
maatregelen nu op te pakken, zodat de uitkomsten 
hiervan kunnen worden opgenomen in de betreffende 
verordeningen 2021. 
c.  Het college de opdracht te geven een visie te geven 
op overige aanvullende klimaatmaatregelen, die staan 
vermeld in hoofdstuk 3 van de nota van bevindingen 
d. Monitor en stuur op realisatie van de doelen voor 
energietransitie in 2030 en 2050 
e. Het college van B&W opdracht te geven om een 
differentiatie in de rioolheffing (met als doel het 
verstenen van tuinen te remmen) op te nemen in de 
verordening rioolheffing Goirle 2021. 
 
 

7.  Lijst ingekomen stukken vergadering 26-5-2020 Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening van 
de ingekomen stukken. 
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8.  Inlichtingen vanuit het college Wethouder Liselotte Franssen heeft een mededeling  
Zij tipt om het verslag van duurzaam Riel-Goirle in de lijst 
ingekomen stukken te lezen. 
Zij informeert de raad over de zonneweiden. Het college heeft 
naar de aanvragen gekeken en de tips van de raad 
meegenomen. Er is gekeken naar wat naar verwachting past 
binnen het afwegingskader. Dat gaat om 22 hectare netto voor 
het aantal zonnepanelen. Er zijn een aantal initiatieven die niet 
passen in het LOG-gebied. Deze zijn niet helemaal 
afgeschreven, maar die wachten op de omgevingsvisie. Tot slot 
zijn er een aantal kleinere initiatieven die buiten het kader 
vallen. Deze kunnen eventueel wel gerealiseerd worden. De 
informatie komt nog in een raadsinformatiebrief naar de raad. 

9.  Vragen aan het college Piet Verheijen (D66) vraagt wat het college gaat doen aan de 
overlast die de wijkbewoners van de Hoge Wal ervaren als 
gevolg van het gedogen van zwemmen in de 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?  
Burgemeester Van Stappershoef beantwoordt de vraag. Het 
college realiseert zich dat het college iets moet met de langere 
termijn. Zegt toe dat op korte termijn er wat meer in detail 
antwoord wordt gegeven op de vragen die gesteld zijn. 
  

 Motie over niet op de agenda opgenomen onderwerp: Motie van treurnis: 
afspraken over cultuuraanbod zonder cultuurnota  

De raad spreekt uit: Dat de raad betreurt dat het college ingrijpende afspraken 
over het culturele aanbod in Goirle heeft gemaakt, voordat een cultuurnota is 
vastgesteld. Hierbij is de opdracht van de raad genegeerd. 

Stemmingen 
Over de motie wordt hoofdelijk gestemd (zie hieronder) 
 
Besluit 
De raad aanvaart de motie 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2020/26-mei/22:05/A1-Duurzaam-Riel-Goirle-managementsamenvatting.pdf
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De vergadering wordt op 12 mei 2020 om 22:35 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 26 mei 2020. 
 

         , de voorzitter 
 
 
 
 

 
, de griffier 

  

10.  Afsluiting De voorzitter sluit de vergadering.  
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Amendementen 

Nr Indiener Onderwerp Beslispunt Stemming 

A1 SP 5. Regionale 

Energie- en 

Klimaatstrategie 

Hart van Brabant 

- Windmolens 

nabij 

natuurgebieden 

en ecologische 

verbindingszones 

Stelt een wijzing van het voorstel voor bij beslisput 1: 
Van: geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen bij het voorgenomen 
besluit van het college om het concept bod Regionale Energie en Klimaatstrategie 
Hart van Brabant vast te stellen; 
In : in overleg met lokale B-teams en natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten 
en  Brabants Landschap afspraken te maken over minimale afstanden voor het 
plaatsen van windturbines nabij natuurgebieden en ecologische verbindingszones . 
Deze normen op te nemen in de Reks. 

Ingetrokken 

A2 SP 5. Regionale 
Energie- en 
Klimaatstrategie 
Hart van Brabant 
- Windmolens / 
woningen 

Stelt een wijzing van het voorstel voor bij beslisput 1: 
Van: geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen bij het voorgenomen 
besluit van het college om het concept bod Regionale Energie en Klimaatstrategie 
Hart van Brabant vast te stellen; 
In: Windmolens of windturbines moeten op ruime afstand van woningen worden 
geplaatst. Daarbij hanteren we de norm van  10 maal de hoogte van de windmolen 
of windturbine. 
 

Verworpen met 3 stemmen 
voor (SP en Arbeiderspartij) 
en 15 stemmen tegen (LRG, 
CDA, PAG, VVD, D66, PvdA) 
 

A3 SP 5. Regionale 
Energie- en 
Klimaatstrategie 
Hart van Brabant 
- Sociale 
participatie 

Stelt een wijzing van het voorstel voor bij beslisput 1: 
Van: geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen bij het voorgenomen 
besluit van het college om het concept bod Regionale Energie en Klimaatstrategie 
Hart van Brabant vast te stellen; 
In: Als wens naar voren te brengen, bij het voorgenomen besluit van het college om 
het concept bod Regionale Energie en Klimaatstrategie Hart van Brabant vast te 
leggen, naast aandacht voor financiële participatie ook sociale participatie meer 
aandacht te geven en concrete voorstellen daarvoor uit te werken bij het definitieve 
bod; 

ingetrokken 
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Nr Indiener Onderwerp Beslispunt Stemming 

A4 D66, PAG, 
SP, PvdA, 
LRG 

Uitvoeren motie 
vergroening 
belastingen en 
leges voor 
duurzame 
maatregelen 

In het raadsvoorstel beslispunt 2b als volgt te wijzigen: “Het college van B&W 
opdracht te geven de uitvoering van de door de gemeenteraad in moties vastgelegde 
klimaatmaatregelen betreffende het verlagen van belastingen en leges voor 
duurzame maatregelen nu op te pakken, zodat de uitkomsten hiervan kunnen 
worden opgenomen in de betreffende verordeningen 2021.” 

Aanvaard met 15 stemmen 
voor (LRG, CDA, PAG, SP, D66, 
PvdA, APGR) en  
3 tegen (VVD) 

A5 D66, PAG, 
SP, PvdA, 
LRG 

Differentieren 
rioolheffing 

In het raadvoorstel beslispunt 2e toe te voegen met de volgende tekst: “Het college 
van B&W opdracht te geven om een differentiatie in de rioolheffing (met als doel het 
verstenen van tuinen te remmen) op te nemen in de verordening rioolheffing Goirle 
2021.” 

Aanvaard 
Met 14 stemmen voor (LRG, 
CDA, PAG, SP, D66 en PvdA) 
en 4 stemmen tegen (VVD en 
APGR) 
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Moties: 

Nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 

M1 SP 5. Regionale Energie- en Klimaatstrategie 
Hart van Brabant - Biomassa 

Draagt het college op: 
• Biomassacentrales die gebruik maken van hout 
verbranding te verbieden in Goirle zoals van Puijenbroek. 
• Als alternatief biogas opgewekt door afvalstromen 
(GFT, RWZI-slib, bermgras en natuurgras) te onderzoeken 
en de mogelijkheden van circulaire afvalverwerking door 
burgerparticipatie in nieuw te bouwen en bestaande 
wijken. 
• Deze beslissingen aan Regio Hart van Brabant 
mededelen voor het dossier REKS. 

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

M2  Motie van treurnis: afspraken over 
cultuuraanbod zonder cultuurnota 

Spreekt uit: Dat de raad betreurt dat het college 
ingrijpende afspraken over het culturele aanbod in Goirle 
heeft gemaakt, voordat een cultuurnota is vastgesteld. 
Hierbij is de opdracht van de raad genegeerd. 

De motie is aanvaard met 
15 stemmen voor (LRG, 
CDA, PAG, SP, D66, PvdA, 
Arbeiderspartij) en 3 
stemmen tegen (VVD) 
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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   

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/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 

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. 

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 

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. 

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.) 

Wethouders 
Immink/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 

Wethouders 
Immink/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. 

 

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 gevraag 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. 

 

 
 


