
  
 

 

BESLUITENLIJST 
 

Raadsvergadering 15 december 2020 (19:30 uur – Pexip vergaderen) 

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), Bert van der Velden (Pro Actief Goirle), Ad van Beurden (VVD (afwezig agendapunt 8 t/m 12 en 14 t/m eind), Trix Vissers (VVD), 
Theo van der Heijden (VVD), Deborah Eikelenboom (SP – tot agendapunt 24), Stijn van den Brekel (SP – tot agendapunt 10), Piet Verheijen 
(D66), Janneke van den Hout (D66), Pernell Criens (PvdA), Arno de Laat (Arbeiderspartij Goirle-Riel) 

 College:  
Mark van Stappershoef (burgemeester), Jolie Hasselman (secretaris), Marijo Immink (wethouder), Piet Poos (wethouder), Johan Swaans 
(wethouder), Liselotte Franssen (wethouder) 

  

Afwezig  Raad: - 
College: - 

  

Voorzitter Burgemeester Mark van Stappershoef 

Griffier Berry van ’t Westeinde 

  

  

Opmerking De vergadering van 15 december 2020 kunt u hier terugkijken. 
 

  

https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Besluitvormend/2020/15-december/19:30


Bladnummer Datum 

2 15-12-2020 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

1 Opening - presentielijst De voorzitter opent de vergadering. 

2 Vaststelling van de agenda Agendapunt 13 wordt als eerste inhoudelijke agendapunt behandeld. Door de frac-
tie van Pro Actief is verzocht om een interpellatie. Deze wordt toegevoegd aan de 
agenda en behandeld als eerste agendapunt na de schorsing op woensdag 16 de-
cember. 

3 Raadsvoorstel tussentijdse benoeming nieuw raadslid 
Voorgesteld besluit 
Toelating van de heer T. van der Heijden als raadslid van de gemeen-
teraad van de gemeente Goirle. 
 

Een commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven, bestaande uit Sjaak Sperber, 
Piet Verheijen en Mark Verhoeven wordt ingesteld. De commissie concludeert dat 
de heer Van der Heijden voldoet aan de gestelde wettelijke eisen.  
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel.  
 
De heer Theo van der Heijden legt de verklaring en belofte af. 
 

4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 3 november en 10 no-
vember 2020 

De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

5 Lijst ingekomen stukken De raad stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stuk-
ken. 

13 Raadsvoorstel verordening heffing en invordering onroerende zaak-
belasting 2021 (gewijzigd) 
Voorgesteld besluit 
1. Vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering 

van onroerende-zaakbelastingen 2021”. 
 

Amendementen en moties 
Een amendement wordt ingediend. (zie hieronder)  
 
Stemverklaring 
Janneke van den Hout: In november heeft D66 niet ingestemd met de begroting en 
dat blijft overeind. En het voorstel van het college, de sterkste schouders dragen 
de zwaarste last, spreekt ons nog steeds het meeste aan om financieel toezicht te 
voorkomen. En het maakt voor ons de begroting weer wat meer dragelijk. En van-
uit het amendement wordt er nog een andere concessie voorgelegd en zeker ten 
aanzien van de meedoenregeling vinden wij die lastig. Maar als het voorstel van de 
wethouder doorgevoerd wordt, dan kunnen wij daar wel in meegaan. 



Bladnummer Datum 

3 15-12-2020 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

Stijn van den Brekel: Met het voorstel uit het amendement kon hij beter leven dan 
het wethoudervoorstel.  Maar het voorstel om te halveren niet. Contributies zijn 
vaak hoger dan € 100,00. 
Pernell Criens: Ik vind het een hele moeilijke keuze, omdat je van de ene kant wel 
de OZB wilt verlagen en van de andere kant niet de mensen die aan de onderkant 
zitten pijn wilt doen. Dan kies ik in dit geval toch voor de mensen aan de onderkant 
en zal ik niet meestemmen.  
 
Stemmingen 
Elektronisch wordt over het amendement gestemd – zie hieronder.  
Elektronisch wordt ook over het geamendeerde voorstel gestemd. Het voorstel 
wordt aanvaard met 15 stemmen voor (LRG, CDA, PAG, VVD, D66) en 4 stemmen 
tegen (SP, PvdA, Arbeiderspartij)  
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
1. De “Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 
2021” vaststellen; 
2. De verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen als 
volgt aan te passen: 
Artikel 5 Belastingtarieven 
1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het 
percentage bedraagt voor:  
a. de gebruikersbelasting 0,2578 %; 
b. de eigenarenbelasting  
1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1368 %;  
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3200 %. 
3. De 3e wijziging van de begroting als volgt te wijzigen: 
1) De opbrengst OZB te verhogen met € 142.500,00 
2) De opbrengst van de leges te verhogen met € 90.000,00 
3) Budget voor de Meedoenregeling te verlagen met € 50.000,00 
4) Het budget voor de Uitvoering VTH beleid te verlagen met € 50.000,00 
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Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

6 Raadsvoorstel startnotitie beleidsvisie sociaal domein 
Voorgesteld besluit 
In te stemmen met de startnotitie visie Sociaal Domein. 
 

Amendementen en moties 
Een amendement wordt ingediend. Zie hieronder. 
 
Stemmingen 
Elektronisch wordt over het amendement gestemd (zie onder). 
Elektronisch wordt ook over het geamendeerde voorstel gestemd. Het voorstel 
wordt aanvaard met 15 stemmen voor (LRG, CDA, PAG, VVD, D66 en PvdA) en 3 
stemmen tegen (SP en Arbeiderspartij) 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 

1. In te stemmen met de nota Sociaal Domein 
2. Besluit bij het voorstel het volgende toe te voegen onder uitgangspunt 6: 

“6.2 De beleidsvisie cultuur expliciet als thema te benoemen. 
uitgaande van de maatschappelijke en sociale waarde van kunst en cultuur, zoals 
benoemd in de vast te stellen cultuurnota. Waarbij de volgende uitgangspunten, in 
dit kader van belang zijn: 

1. De gemeenteraad heeft verzocht om een apart cultuurbeleid , los van - 

maar uiteraard wel in samenhang met de nieuwe visie sociaal domein die 

in ontwikkeling is. 

2. Cultuur hoort thuis bij alle domeinen en heeft een allesomvattende 

waarde. Het draagt bij aan ons 'Bruto Lokaal Geluk. Cultuur heeft een 

maatschappelijke, economische en artistieke waarde. 

3. De maatschappelijke waarde van cultuur is de invloed van cultuur op 

buurt- of sociaal niveau. Cultuur verbindt mensen en werelden van onder-

wijs, gezondheid, welzijn en economie. 

4. Hierom de cultuurnota gemeente Goirle ( in wording) als addendum in de 

nota beleidsvisie sociaal domein op te nemen.” 

 

7 Raadsvoorstel inclusieagenda 
Voorgesteld besluit 

 
Amendementen en moties 
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Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

1. De uitvoering van de nota “meedoen makkelijker maken” als 
prioriteit 1 voor 2020-2021 te benoemen.  

2. Inclusie van jongeren als prioriteit 2 voor 2020-2021 te benoe-
men en daarbij de verbeterpunten als eerste op te pakken.  

Een amendement en een motie worden ingediend (zie hieronder).  
 
Stemmingen 
Elektronisch wordt over het amendement gestemd (zie onder). 
Elektronisch wordt ook over het voorstel gestemd. Het geamendeerde voorstel 
wordt aanvaard met 15 stemmen voor (LRG, CDA, PAG, VVD, D66 en PvdA) en 3 
stemmen tegen (SP en Arbeiderspartij) 
 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
1. De uitvoering van de nota “meedoen makkelijker maken” als prioriteit 1 voor 
2020-2021 te benoemen.  
2. Inclusie van jongeren als prioriteit 2 voor 2020-2021 te benoemen en de daarbij 
behorende verbeterpunten uit de Inclusieagenda op te pakken. 
3. Fysieke toegankelijkheid en veiligheid als prioriteit 3 voor 2020-2021 te benoe-
men en de daarbij  behorende  verbeterpunten uit de inclusie agenda op te pak-
ken. 
 

 Interpellatie over huisvesting jongerenwerk De interpellatie wordt gehouden. De vragen worden door het college beantwoord. 
Wethouder Piet Poos zegt toe meer informatie te vertrekken over outreachend 
werken in Tilburg. 

8 Raadsvoorstel verordening meedoenregeling 2021 
Voorgesteld besluit 
1. De verordening Meedoenregeling 2021 vast te stellen.  
 

Toezegging 
Wethouder Johan Swaans: verstrekt schriftelijk informatie naar aanleiding van de 
begroting over structurele en incidentele kosten, etcetera. 
 
Stemverklaring 
Pernell Criens Ik betreur het dat we het bedrag naar beneden moeten halen, maar 
ik zal wel instemmen met de meedoenregeling. 
Deborah Eikelenboom: Ik vind het heel erg dat het budget voor 2021 gehalveerd 
wordt, maar ik stem wel voor het voorstel.  
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Stemmingen 
Elektronisch wordt ook over het voorstel gestemd. Het voorstel wordt unaniem 
aanvaard.  
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit conform het voorstel. 
 

9 Raadsvoorstel programma water en riolering 2021-2025 
Voorgesteld besluit 
1. Het Programma Water en Riolering voor de periode 2021-
2025 vast te stellen. 
2. Als uitgangspunt voor de begroting 2021 en de meerjarenbe-
groting de komende jaren, voor het onderdeel water en riolering, het 
kostendekkingsplan “scenario bezuiniging” vast te stellen. 
3. Vast te stellen, dat de kosten voor de uitvoering van dit pro-
gramma te dekken middels de rioolheffing, waarvoor een separaat 
raadsvoorstel ingediend wordt: “verordening rioolheffing 2021” 
4. De voorkeur van het college voor het kostendekkingsplan 
scenario “bezuiniging” en niet de scenario’s “lineair” en “traditio-
neel” ter kennisgeving aan te nemen. 

Amendementen en moties 
Een amendement wordt ingediend. (Zie hieronder).  
 
Stemverklaring - amendement 
Pernell Criens: Ik ben uiteraard tegen verdroging en voor betere maatregelen, 
maar ik vind dit amendement echt te onduidelijk, dus ik zal hier niet mee instem-
men 
Tess van de Wiel: Wij hebben kort nog even overlegd onderling en ook de uitleg 
die de heer Gabriels ons heeft gegeven en het feit dat dat tweede punt erin  blijft 
staan heeft ons niet overtuigd van de absolute meerwaarde van dit amendement, 
dus wij zullen ook tegen stemmen. 
 
Stemmingen 
Elektronisch wordt over het amendement gestemd – zie hieronder.  
Elektronisch wordt ook over het voorstel gestemd. Het voorstel wordt unaniem 
aanvaard. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.  

10 Raadsvoorstel verordening rioolheffing 2021 
Voorgesteld besluit 
1. Vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering 

van rioolheffing 2021”. 

Amendementen en moties 
Er wordt 1 motie ingediend. (Zie hieronder) 
 
Toezegging 
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Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

Wethouder Johan Swaans zegt n.a.v. de motie van PAG een discussienotitie riool-
heffing toe, maar of de 7 punten uit de motie worden uitgevoerd laat hij afhangen 
van deze notitie.  
 
Stemmingen 
Elektronisch wordt gestemd over de motie. Zie hieronder. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.  
 

11 Raadsvoorstel verordening op de heffing en de invordering van een-
malig rioolaansluitrecht 
Voorgesteld besluit 
Vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering van 
een eenmalig rioolaansluitrecht 2021”.  
 

Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.  

12 Raadsvoorstel verordening kwijtschelding gemeentelijke belasting 
2021 
Voorgesteld besluit 
Vast te stellen de “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belas-
tingen 2021”. 

Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.  

   

14 Raadsvoorstel verordening marktgelden 2021 
Voorgesteld besluit 
1. Vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering 

van marktgelden 2021”. 
 

Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.  

15 Raadsvoorstel precariobelasting 2021 
Voorgesteld besluit 

Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.  
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1. Vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering 
van precariobelasting 2021”. 

 

16 Raadsvoorstel hondenbelasting 2021 
Voorgesteld besluit 
1. Vast te stellen de “Verordening op de heffing en invordering van 

hondenbelasting 2021”. 
 

Stemmingen 
Elektronisch wordt ook over het voorstel gestemd. Het geamendeerde voorstel 
wordt aanvaard met 14 stemmen voor (LRG (Pelkmans, Schellekens en Brouwers), 
CDA, PAG, VVD, D66 en PvdA) en 2 stemmen tegen (Mark Verhoeven (LRG) en Ar-
beiderspartij) 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit conform het voorstel.  

17 Raadsvoorstel legesverordening inclusief tarieventabel 2021 
Voorgesteld besluit 
1. Vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering 

van leges 2021 inclusief tarieventabel 2021”. 
 

 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.  

18 Raadsvoorstel verordening afvalstoffenheffing 2021 
Voorgesteld besluit 
1. Vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering 

van afvalstoffenheffing 2021”. 

Amendementen en moties 
Een amendement en 2 moties worden ingediend (zie hieronder) 
  
Stemmingen 
De motie van LRG wordt niet in stemming gebracht. Over de over de overige motie 
en het amendement wordt elektronisch gestemd (zie hieronder). 
Elektronisch wordt gestemd over het voorstel. Het besluit wordt aangenomen met 
14 stemmen voor (LRG, CDA, PAG, VVD, D66, PvdA) en 2 stemmen tegen (SP, Ar-
beiderspartij) en 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit conform het voorstel.  

19 Raadsvoorstel verordening op de heffing en invordering van toeris-
tenbelasting 2021 

De heer Van der Heijden verlaat de vergadering voor dit punt 
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Voorgesteld besluit 
1. Vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering 

van toeristenbelasting 2021”.  
 

Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit conform het voorstel – de heer De Laat wil geacht worden te hebben 
tegengestemd. 

20 Raadsvoorstel jaarverslag Stichting Edu-Ley 2019 
Voorgesteld besluit 
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van de Stichting Edu-

Ley en de hierover opgestelde bevindingen te onderschrijven. 
2. Het schoolbestuur te informeren over uw besluit als hiervoor ge-

noemd onder ad 1. 

 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel.  

21 Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevings-
wet Midden- en West Brabant (OMWB) 
Voorgesteld besluit 
Toestemming aan het college van burgemeester en wethouders van 
Goirle te verlenen tot het instemmen met het vaststellen van het 3e 
wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke regeling Omgevings-
dienst Midden- en West-Brabant, zoals voorgesteld door het Alge-
meen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant in 
haar vergadering van 4 december 2019. 

 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel.  

22 Raadsvoorstel septembercirculaire gemeentefonds 2020 
Voorgesteld besluit 
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de septembercirculaire 

2020. 
2. In te stemmen met de bestemming van de middelen door de 13e 

begrotingswijziging van de begroting 2020 vast te stellen. 

 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel.  

23 Raadsvoorstel aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening 
in verband met een verbod op carbidschieten 
Voorgesteld besluit 
1. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Goirle 2016 gewijzigd 
vast te stellen en artikel 2:73a (verbod carbid schieten) alsmede 

 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder hoofdelijke conform het voorstel.  
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artikel 2:73b (beperken op het voorhanden hebben van carbid) op te 
nemen in de APV.   
 

24 Raadsvoorstel vaststellen protocol accountantscontrole 2020 
Voorgesteld besluit 
Het controleprotocol gemeente Goirle 2020 vast te stellen  

 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel.  

25 Inlichtingen vanuit het college  De voorzitter doet een mededeling over informatieveiligheid naar aanleiding van 
een cyberaanval in de gemeente Hof van Twente. 

26 Vragen aan het college  Tess van de Wiel vraagt of de tactiek uit de Zuidrand ook kan worden toegepast bij 
andere ontwikkellocaties om meer sociale huur en CPO voor elkaar te krijgen. 
Wethouder Franssen geeft aan dat dit niet zeker werkt bij alle ontwikkelaars, maar 
ze gaat dit wel onder de aandachtbrengen. 
Trix Vissers vraagt naar kapvergunning aan de Van Haestrechtstraat. De boom daar 
is toch gekapt. Waarom toch een kapvergunning na de hele lange procedure? Kan 
deze uitzondering ook worden gemaakt voor de boom aan de Dr. Keijzerlaan? 
Wethouder Franssen antwoordt dat de twee casussen verschillend zijn.  
De burgemeester geeft aan dat in de andere casus het gaat om een zaak van hand-
having.  

27 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 
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11 15-12-2020 
 
De vergadering wordt op 15 december 2020 om 22:35 uur geschorst. 
Op 16 december is de vergadering hervat. De vergadering wordt gesloten op 16 december om 23:30 uur. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 2 februari 2021. 
 
 

, de voorzitter 
 
 
 
 
 

, de griffier 
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Amendementen 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Beslispunt Stemming 

1 LRG 13. Verordening op de heffing 
en de invordering van onroe-
rende-zaakbelasting 

De verordening op de heffing en invordering van onroerende zaak-
belastingen als volgt aan te passen: 
1) Artikel 5 Belastingtarieven 

1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de hef-
fingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:  

a. de gebruikersbelasting 0,2578 %; 
b. de eigenarenbelasting  

1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot wo-
ning dienen 0,1368 %;  
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak 
tot woning dienen 0,3200 %. 
 

De 3e wijziging van de begroting als volgt te wijzigen: 
1) De opbrengst OZB te verhogen met € 142.500,00 
2) De opbrengst van de leges te verhogen met € 90.000,00 
3) Budget voor de Meedoenregeling te verlagen met € 50.000,00 
4) Het budget voor de Uitvoering VTH beleid te verlagen met € 

50.000,00 
 

AANGENOMEN 15 stemmen voor 
(LRG, CDA, PAG, VVD, D66) en 4 
stemmen tegen (SP, PvdA, Arbei-
derspartij) 

2 CDA - PvdA 6. Raadsvoorstel startnotitie 
beleidsvisie sociaal domein 

Besluit bij het voorstel het volgende toe te voegen onder 
uitgangspunt 6: 
“6.2 De beleidsvisie cultuur expliciet als thema te benoemen. 
uitgaande van de maatschappelijke en sociale waarde van kunst en 
cultuur, zoals benoemd in de vast te stellen cultuurnota. Waarbij de 
volgende uitgangspunten, in dit kader van belang zijn: 

5. De gemeenteraad heeft verzocht om een apart cultuurbeleid , 

los van - maar uiteraard wel in samenhang met de nieuwe vi-

sie sociaal domein die in ontwikkeling is. 

6. Cultuur hoort thuis bij alle domeinen en heeft een allesomvat-

tende waarde. Het draagt bij aan ons 'Bruto Lokaal Geluk. 

AANGENOMEN Unaniem 
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Cultuur heeft een maatschappelijke, economische en artis-

tieke waarde. 

7. De maatschappelijke waarde van cultuur is de invloed van cul-

tuur op buurt- of sociaal niveau. Cultuur verbindt mensen en 

werelden van onderwijs, gezondheid, welzijn en economie. 

8. Hierom de cultuurnota gemeente Goirle ( in wording) als ad-

dendum in de nota beleidsvisie sociaal domein op te nemen.” 

 

3 SP 7. Raadsvoorstel inclusie 
agenda 

Het raadsbesluit als volgt te wijzigen: 
  
1. De uitvoering van de nota “meedoen makkelijker maken” als priori-
teit 1 voor 2020-2021 te benoemen.  
2. Inclusie van jongeren als prioriteit 2 voor 2020-2021 te benoemen 
en de daarbij behorende verbeterpunten uit de Inclusieagenda op te 
pakken. 
3. Fysieke toegankelijkheid en veiligheid als prioriteit 3 voor 2020-
2021 te benoemen en de daarbij  behorende  verbeterpunten uit de 
inclusie agenda op te pakken. 
 

Aangenomen met 17 stemmen 
voor (LRG, CDA, VVD, PAG, SP, 
PvdA, Arbeiderspartij) 
2 stemmen tegen (D66) 

4 PAG 8.Raadsvoorstel programma 
water en riolering 2021-2025 

Het eerste beslispunt uit het besluit komt te luiden: 
 
1. Het programma Water en Riolering voor de periode 2021-
2025 gewijzigd vast te stellen, met inbegrip van deze aanpassingen: 
a. De streefwaarde 2025 van KPI Vuiluitworp (p. 32) bedraagt 
8500 (CZV in kg); 
b. KPI 'Mate van verstening openbare ruimte' komt te vervallen; 
c. Toegevoegd wordt een KPI Afgekoppelde percelen. Deze KPI 
wordt gemeten in twee eenheden, te weten het percentage afgekop-
pelde percelen en het percentage totaal afgekoppeld dakoppervlak. 

Verworpen met 5 stemmen voor 
(PAG, D66, Arbeiderspartij) en 12 
stemmen tegen (LRG, CDA, VVD, 
SP, PvdA) 
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Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Beslispunt Stemming 

De streefwaarden 2025 bedragen voor beide indicatoren 50%. 

5 Arbeiders-
partij 

Raadsvoorstel verordening af-
valstoffenheffing 2021, kosten 
milieustraat bevriezen 
 

Artikel 4, lid 2 van de verordening te vervangen door bijgaande tekst: 
2. Onverminderd het bepaalde bij artikel 4, lid 1 bedraagt de be-
lasting voor het aanbieden van de navolgende afvalstoffen per hoe-
veelheid van 0 tot 0,5 m3 op de milieustraat: 
1.1.             Textiel ‘vochtig’ en/of ‘vervuild’                            €   0,00 
1.2.             Harde plastics                                                            € 7,50 
1.3.             Vloerbedekking ‘droog’                                           € 7,50 
1.4.             Vloerbedekking ‘vochtig’                                         € 7,50 
1.5.             Matras overig ‘droog’ per stuk                               € 15,00 
1.6.             Matras tot 120 cm breed ‘vochtig’ per stuk         € 15,00 
1.7.             Matras overig ‘vochtig’ per stuk                             € 15,00 
1.8.             Schoon puin                                                               € 10,00 
1.9.             Houtafval (A- en B-hout)                                         € 5,00   
1.10.             Houtafval (C-hout)                                                   € 5,00 
1.11.             Bitumenhoudende dakbedekking                         € 7,50 
1.12.             Gips                                                                             € 7,50 

Verworpen met 2 stemmen voor 
(SP, Arbeiderspartij) en 14 stem-
men tegen (LRG, CDA, PAG, VVD, 
D66, PvdA) 

 
 
 

Moties 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Dictum Stemming 

1 SP 7. Raadsvoorstel inclusie-
agenda 

Verzoekt het college: 
1. Onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor het instellen 

van een inclusie beleid reserve en of dit gefinancierd kan wor-

den net als de 1% regeling in de begroting voor de reserve 

verfraaiing van de gemeente. 

Verworpen met 2 stemmen voor 
(SP) en 17 stemmen tegen (LRG, 
CDA, PAG, VVD, D66, PvdA en Ar-
beiderspartij) 



Bladnummer Datum 

15 15-12-2020 
 

Moties 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Dictum Stemming 

2. Hierbij mee te nemen of  het mogelijk is met terugwerkende 

kracht de begroting van 2020 kan ingezet worden. 

3. Met een voorstel naar de raad komen. 

 

2 PAG Raadsvoorstel verordening ri-
oolheffing 2021 
 

1. Spreekt de wens uit te komen tot een verordening voor belas-
tingjaar 2022 met de volgende kenmerken: 

a. Het splitsten van de rioolheffing over twee delen: een 
vuilwaterdeel en een hemelwaterdeel; 

b. Het hemelwaterdeel wordt gebaseerd op het dakop-
pervlak van de aangesloten percelen met een vaste 
prijs per vierkante meter; 

c. Het hemelwaterdeel van de heffing komt te vervallen 
bij volledige afkoppeling van regenwater; 

d. In het vuilwaterdeel wordt onderscheid gemaakt tus-
sen woningen en niet-woningen; 

e. Voor woningen rekening wordt gehouden met het 
aantal bewoners dat op het adres staan ingeschreven; 

f. Per persoon wordt een vaste heffing aangehouden die 
gelijk staat aan een normaal, gemiddeld waterver-
bruik. Extra waterverbruik daarboven wordt zwaarder 
en sterk progressief belast; 

g. Voor bedrijfspanden wordt een vaste heffing per m3 
ingevoerd. 

 
2. Verzoekt het college een discussienotitie voor de raad voor te 

bereiden met de voor- en nadelen en kengetallen van keuzes 
die de raad kan maken ten aanzien van de punten onder A 
t/m G hierboven, alsmede de mogelijkheden en gevolgen van 

Aangenomen met 15 stemmen 
voor (LRG, CDA, PAG, VVD, D66, 
PvdA, Arbeiderspartij) en 1 tegen 
(SP) 



Bladnummer Datum 

16 15-12-2020 
 

Moties 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Dictum Stemming 

het invoeren van een subsidie op het afkoppelen van hemel-
water; 

 

3 Arbeiders-
partij 

Raadsvoorstel verordening af-
valstoffenheffing 2021, 1,5m3 
tegen oude tarieven 

Roept het college op;  
* Een methodiek te ontwikkelen om inwoners van Goirle in de gele-
genheid te stellen jaarlijks 1,5 m3 aan te bieden aan de tarieven vast-
gestelde tarieven voor de periode 2016-2020. 
* De resultaten voor de voorjaarsnota aan de raad bekend te maken. 

Verworpen met 2 stemmen voor 
(SP, Arbeiderspartij) en 14 stem-
men tegen (LRG, CDA, PAG, VVD, 
D66, PvdA) 

4 LRG Raadsvoorstel verordening af-
valstoffenheffing 2021,  Invoe-
ren van een pasjessysteem 
voor de milieustraat in Goirle 

Roept het college op 

• Te onderzoeken of het invoeren van een pasjessysteem bo-
venstaande kan reguleren. 

• Een indicatie te geven van de kosten van het invoeren van het 
pasjessysteem. 

• De resultaten van het onderzoek nog vóór de voorjaarsnota 
aan de raad te sturen. 

 

Wordt aangehouden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOEZEGGINGEN 



Bladnummer Datum 

17 15-12-2020 
 

Toezeggingen raad 15 december 2020   (voorgesteld wordt te besluiten dat grijs-gemarkeerd nr. is AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1 16-12-2020 Interpellatie huisvesting jongeren-
werk: meer informatie te vertrekken 
over outreachend werken in Tilburg. 

Wethouder Piet Poos   

2 16-12-2020 Raadsvoorstel verordening rioolhef-
fing: zegt n.a.v. de motie van PAG 
een discussienotitie rioolheffing toe, 
maar of de 7 punten uit de motie 
worden uitgevoerd laat hij afhangen 
van deze notitie.  
 

Wethouder Johan 
Swaans 

  

3 16-12-2020 Raadsvoorstel verordening mee-
doenregeling: verstrekt schriftelijk 
informatie naar aanleiding van de 
begroting over structurele en inci-
dentele kosten, etcetera. 
 

Wethouder Johan 
Swaans 

  

4 11-11-2020 Begroting 2020 – visie op 
dienstverlening 
De raad betrekken bij de visie op 
dienstverlening die in GHO verband 
wordt voorbereid.  

Burgemeester De datum waarop 
dit gebeurd is nog 
onder voorbehoud 

 

5 7-7-2020 Meedoen makkelijker maken – ar-
moedeval Eerst zorgen dat het land-
schap minimabeleid goed staat, in-
clusief de meedoenregeling. Volgend 
jaar volgt een uitgebreidere notitie 
om samen alle aspecten aan de ar-
moedeval goed in kaart te brengen 

Wethouder Immink 2021  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/16-december/19:30/Interpellatie-huisvesting-jongerenwerk
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/16-december/19:30/Interpellatie-huisvesting-jongerenwerk
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/16-december/19:30/Raadsvoorstel-verordening-rioolheffing-2021
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/16-december/19:30/Raadsvoorstel-verordening-rioolheffing-2021
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/16-december/19:30/Raadsvoorstel-verordening-meedoenregeling-2021
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/16-december/19:30/Raadsvoorstel-verordening-meedoenregeling-2021
https://raad.goirle.nl/v1/embed/Besluitvormend%20-%2007%20juli%202020%20-%20Raadzaal%20-%20Archief/start/10679/stop/10712/goirle_pexip_1/2020-07-07-19-18-18-Besluitvormend_1.mp4
https://raad.goirle.nl/v1/embed/Besluitvormend%20-%2007%20juli%202020%20-%20Raadzaal%20-%20Archief/start/10679/stop/10712/goirle_pexip_1/2020-07-07-19-18-18-Besluitvormend_1.mp4


Bladnummer Datum 

18 15-12-2020 
 

Toezeggingen raad 15 december 2020   (voorgesteld wordt te besluiten dat grijs-gemarkeerd nr. is AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

zodat daar de juiste keuzes in ge-
maakt kunnen worden.  

6 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 bren-
gen 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 
23/6/2020 Raadsinformatie ontvangen. Motie wordt 
op basis onderzoek voorlopig niet uitgevoerd. Na de 
evaluatie nieuwe afvalinzameling (Q4 2020) wordt 
opnieuw bekeken of de invoering van de JA/JA-stic-
ker wenselijk is. 

7 12-11-2019 Begroting – privatisering Haspel 
Proberen om de rond de voorjaars-
nota een beeld te hebben van de 
mogelijkheden en tijdlijnen van de 
privatisering Haspel  

Wethouder Piet Poos Rond de voorjaars-
nota  

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 priva-
tisering sportparken 

8 26-3-2019 Motie onderzoek bouwhal: de kos-
ten (zowel ambtelijk als anders) voor 
uitvoering van deze motie worden 
bijgehouden en achteraf gerappor-
teerd 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 – niet verwijderd 
 

9 31-1-2017 Locatieonderzoek 't Loket lange ter-
mijn: 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 

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/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatie-23-6-2020-invoering-JAJA-sticker.pdf
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/2019/26-maart/22:00/Motie-onderzoek-mogelijkheden-bouw-en-opslaghal/fragment1/#filmfragment=3191&offset=948


Bladnummer Datum 

19 15-12-2020 
 

Toezeggingen raad 15 december 2020   (voorgesteld wordt te besluiten dat grijs-gemarkeerd nr. is AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

wachten wij af voordat wij aan de slag gaan met de 
huisvesting.  
 

10 31-1-2017 Locatieonderzoek 't Loket lange ter-
mijn: Mainframe wordt in het onder-
zoek 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 be-
stuur 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.  
28/9/2020: De wethouder stemt in Q4 definitief af 
met Mainframe. 

 
 

Oordeelsvormende vergadering 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

1 24-11-
2020 

Wethouder 
Franssen 

Raadsvoorstel 
programma water en 
riolering PvdA vraagt 
naar een lijst van klussen 
waarin ook 
droogtebestrijding 
meegenomen wordt en 
aandacht krijgt. 

 

2. 01-12-
2020 

Wethouder 
Swaans 

Septembercirculaire 
Toelichten wat de reden 
is van de structurele 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/15-
december/19:30/C1-Raadsinformatiebrief-09-12-2020-
Toezeggingen-oordeelsvormende-vergadering-2.pdf 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/15-december/19:30/C1-Raadsinformatiebrief-09-12-2020-Toezeggingen-oordeelsvormende-vergadering-2.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/15-december/19:30/C1-Raadsinformatiebrief-09-12-2020-Toezeggingen-oordeelsvormende-vergadering-2.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/15-december/19:30/C1-Raadsinformatiebrief-09-12-2020-Toezeggingen-oordeelsvormende-vergadering-2.pdf


Bladnummer Datum 

20 15-12-2020 
 

Oordeelsvormende vergadering 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

taakmutaties voor 
waterschapsverkiezingen.  

3. 01-12-
2020 

Wethouder 
Swaans 

Verordening 
Kwijtschelding Schriftelijk 
antwoorden op de vraag 
of we voor ondernemers 
ook de landelijke 
richtlijnen voor 
kwijtschelding volgen en 
of kwijtschelding ook 
voor zakelijk onroerend 
goed / bedrijfsruimte 
geldt  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/15-
december/19:30/C1-Raadsinformatiebrief-09-12-2020-
Toezeggingen-oordeelsvormende-vergadering-2.pdf 
 

 
 

Toezeggingen beeldvormende vergaderingen   (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

 
 
 
 

Actielijst regiegroep 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

1. 07-09-2020 
 
 
21-09-2020 

Griffie Opvolging vacature Mark van 
Oosterwijk in regiegroep. 
 
Oproep uit laten gaan of er 
nieuwe leden zijn voor de 

 
 
 
Er is belangstelling getoond 
door Stijn van den Brekel. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/15-december/19:30/C1-Raadsinformatiebrief-09-12-2020-Toezeggingen-oordeelsvormende-vergadering-2.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/15-december/19:30/C1-Raadsinformatiebrief-09-12-2020-Toezeggingen-oordeelsvormende-vergadering-2.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/15-december/19:30/C1-Raadsinformatiebrief-09-12-2020-Toezeggingen-oordeelsvormende-vergadering-2.pdf


Bladnummer Datum 

21 15-12-2020 
 

Actielijst regiegroep 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

voorzitterspool. Vanuit de voor-
zitterspool wordt de regiegroep 
samengesteld. 

Besproken in de regiegroep 
30/11/2020 

2. 30-11-2020 Griffie Afgesproken wordt dat inhou-
delijke afspraken over de wijze 
waarop zaken in een vergade-
ring behandeld worden  met 
alle fractieleden worden gecom-
municeerd – niet via de voorzit-
ters. 

 

3. 30-11-2020 Griffie / 
voorzitter 

Afgesproken wordt dat als er 
wat verbeterpunten zijn dat we 
een memo sturen aan de hele 
raad. De griffie maakt een con-
cept memo en zal dit afstem-
men met de voorzitter (Sjaak 
Sperber) voor verzending naar 
alle leden van de raad (en bur-
gerleden). 

 

 
 
 

Doorlopende toezeggingen (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

 3-12-2019 1e herijking jeugdzorg – wat 
gevraagd is in het amendement uit 

te voeren (ieder kwartaal informatie 
te verstrekken inzake de regionale 

Wethouder Piet Poos  18/12/2019: Afgesproken is dat hiervoor een 
raadswerkgroep wordt geformeerd. Inmiddels 
hebben zich hiervoor een aantal raadsleden 

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


Bladnummer Datum 

22 15-12-2020 
 

Doorlopende toezeggingen (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

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. 

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) 
 
Doorlopende toezegging 
 

 22-09-2020 Bestemmingsplan Zuidrand Van 
Besouw – daar waar dat kan in 
gesprekken met ontwikkelaars te 
kijken naar de mogelijkheden van 
natuurinclusief bouwen. 

Wethouder Franssen  Doorlopende toezegging 
29/09/2020: Zie raadsinformatiebrief van 22 sept. 

 16-6-2020 Motie geluidswal dat nader 
onderzoek naar de geluidswal wordt 
gedaan op het moment dat de 
geluidswal bij Bakertand is 
gerealiseerd om te zien of dan nog 
aan de geluidsnormen wordt 
voldaan. 

Wethouder Poos  Bij toezegging is besproken dat het lang duurt 
voordat het moment van uitvoering is bereikt. 

 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/22-september/19:30/Raadsvoorstel-gewijzigd-vaststellen-bestemmingsplan-Zuidrand-Goirle-locatie-Van-Besouw/fragment1/#filmfragment=3621&offset=3736
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/22-september/19:30/Raadsvoorstel-gewijzigd-vaststellen-bestemmingsplan-Zuidrand-Goirle-locatie-Van-Besouw/fragment1/#filmfragment=3621&offset=3736
https://raad.goirle.nl/v1/embed/Oordeelsvormend%20-%2016%20juni%202020%20-%20Raadzaal%20-%20Archief/start/6458/stop/6525/goirle_pexip_1/2020-06-16-20-37-38-Oordeelsvormend_1.mp4

