
  
 

 

BESLUITENLIJST 
 

Raadsvergadering 5 oktober 2021 (19:30 uur – raadzaal) 

Aanwezig  Raad: 
Mark Verhoeven (Lijst Riel-Goirle), Erik Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Cees Pelkmans (Lijst Riel Goirle), Paul Brouwers (Lijst Riel-Goirle), 
Ineke Wolswijk (CDA), Sjaak Sperber (CDA), Fons Smits (CDA), Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle), Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), 
Bert van der Velden (Pro Actief Goirle), Theo van der Heijden (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:  
Mark van Stappershoef (burgemeester), Jolie Hasselman (secretaris), Liselotte Franssen (wethouder), Tess van de Wiel (wethouder) 

  

Afwezig  Raad:  
College: met kennisgeving de wethouders Marijo Immink en Johan Swaans 

  

Voorzitter Burgemeester Mark van Stappershoef 

Griffier Berry van ’t Westeinde 

  

  

  

  

Opmerking De vergadering van 5 oktober 2021 kunt u hier terugkijken. 
 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/05-oktober/19:30


Bladnummer Datum 

2 05-10-2021 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

1 Opening - presentielijst De voorzitter opent de vergadering 

2 Vaststelling van de agenda Henk Gabriëls verzoekt om uitstel van 2 of 3 maanden voor besluitvorming over de 
velden MHC (agendapunt 13). 
Met handopsteken wordt over dit voorstel gestemd. Het voorstel wordt verwor-
pen met 8 stemmen voor (PAG, VVD en D66) en 11 stemmen tegen (LRG, CDA, SP, 
PvdA en Arbeiderspartij) 

3 Vaststellen besluitenlijst raadsvergaderingen 13 juli 2021 en 14 sep-
tember 2021 

De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

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

5 Raadsvoorstel Verordening Jeugdhulp gemeente Goirle 2021 
Voorgesteld besluit 
De verordening jeugdhulp gemeente Goirle 2021 vast te stellen. 

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

6 Raadsvoorstel Programma Groen 
Voorgesteld besluit 
1. Kennis te nemen van het concept Programma groen. 
2. Vast te stellen dat de startnotitie voldoende doorvertaling heeft 
gekregen in dit programma 

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

7 Raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Beeksedijk 
26 en 28 
Voorgesteld besluit 
I. kennis te nemen van het vastgestelde eindverslag van de inspraak-
procedure dat als bijlage in  
de bestemmingsplantoelichting is opgenomen; 
 
II. in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wet-
houders gegeven beoordeling van de naar voren gebrachte zienswij-
zen over het ontwerpbestemmingsplan “Beeksedijk 26 & 28", zoals 
uiteengezet in de "Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 

 
 
Stemverklaring 
Deborah Eikelenboom: De SP zal voor dit voorstel stemmen. We willen wel een 
vraag bij de wethouder neerleggen: of de weidegrond die verloren gaat, op enige 
manier gecompenseerd kan worden in belang van de weidevogels. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.  



Bladnummer Datum 

3 05-10-2021 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

Beeksedijk 26 & 28", welke geacht wordt van dit raadsbesluit deel uit 
te maken; 
 
III. in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wet-
houders ambtshalve voorgestelde wijzigingen, zoals uiteengezet in 
de "Nota ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan " Beekse-
dijk 26 & 28”, welke geacht wordt van dit raadsbesluit deel uit te ma-
ken; 
 
IV. geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 Wet ruimte-
lijke ordening; 
 
V. het bestemmingsplan “Beeksedijk 26 & 28", bestaande uit de geo-
metrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0785.BP2020004Beeksedij-vg01, met de bijbehorende be-
standen, conform het bepaalde in de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 
van het Besluit ruimtelijke ordening, langs elektronische weg (digi-
taal) en analoog (papieren versie) gewijzigd vast te stellen, en te be-
palen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik 
is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan basisregistra-
tie kadaster (2018-03-15) 

8 Raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Maria Bood-
schapkerk 
Voorgesteld besluit 
I. kennis te nemen van het vastgestelde eindverslag van de inspraak-
procedure dat als bijlage in de bestemmingsplantoelichting is opge-
nomen;  
 
II. in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wet-
houders gegeven beoordeling van de naar voren gebrachte 

 
 
Stemverklaring 
Arno de Laat: Wij zullen tegen stemmen, en wel om de reden: Stichting Steengoed 
is één van de mensen die bezwaar aangetekend hebben. En ik vind het jammer dat 
bij de oordeelsvormende vergadering afgedaan werd: geen enkele Goirlese instel-
ling heeft bezwaar gemaakt. Stichting Steengoed is wel degelijk een Goirlese stich-
ting die echt is voor behoud van oude gebouwen en cultuur erfgoed en dergelijke. 
En ik vind dat we daar eens wat meer naar moeten luisteren en niet zomaar klak-
keloos een project ontwikkelaar volgen. 



Bladnummer Datum 

4 05-10-2021 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Leijvennen, 
zoals uiteengezet in de "Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 
Maria 
Boodschapkerk", welke geacht wordt van dit raadsbesluit deel uit te 
maken; 
 
III. in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wet-
houders ambtshalve voorgestelde wijzigingen, zoals uiteengezet in 
de "Nota ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan "Maria 
Boodschapkerk”, welke geacht wordt van dit raadsbesluit deel uit te 
maken; 
 
IV. geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 Wet ruimte-
lijke ordening; 
 
V. het bestemmingsplan “Maria Boodschapkerk”, bestaande uit de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0785.BP201700Boodschap-vg01, met de bijbehorende be-
standen, conform het bepaalde in de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 
van het Besluit ruimtelijke ordening, langs elektronische weg (digi-
taal) en analoog (papieren versie) gewijzigd vast te stellen, en te be-
palen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten 
gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan basis-
registratie kadaster (2018-03-15). 
 
VI. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om toe-
stemming te verlenen om het bestemmingsplan eerder te mogen pu-
bliceren; 

 
Stemmingen 
De heer De Laat laat aantekenen tegen te hebben gestemd.  
 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.  

9 Raadsvoorstel Verordening Hemel- en grondwater Goirle 2021 
Voorgesteld besluit 
Vast te stellen de volgende verordening: 

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



Bladnummer Datum 
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Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

Hemel- en grondwaterverordening Goirle 2021 

10 Opdrachtbevestiging accountantscontrole 2021 
Voorgesteld besluit 
1. In te stemmen met de opdrachtbevestiging voor de accountants-
controle 2019 en als aandachtspunten de volgende zaken te benoe-
men: 
a. Hoe kunnen we als gemeente de grip op de kosten van Jeugdzorg 
verder vergroten? 
b. Hoe kunnen we als gemeente de grip op de kosten van de Wmo 
verder vergroten? 

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

11 Afgifte van een verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad 
zonnepark aan de Beeksedijk 18a Goirle 
Voorgesteld besluit 
1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het 
realiseren van het zonnepark aan de Beeksedijk 18a te Goirle. 
2. Deze ontwerp verklaring als definitieve verklaring van geen beden-
kingen aan te merken als hiertegen geen zienswijze wordt ingediend. 

 
 
Stemmingen 
Met handopsteken wordt over het voorstel gestemd. Het voorstel wordt aanvaard 
met 18 stemmen voor (LRG, CDA, PAG, VVD, SP, D66 en PvdA) en 1 stem tegen (Ar-
beiderspartij) 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit conform het voorstel.  

12 Raadsvoorstel Beleidsvisie sociaal domein 2022-2026 – Goirle 
Glanst 
Voorgesteld besluit 
1. Instemmen met de koers op hoofdlijnen die wordt voorgesteld, in 
het bijzonder ten aanzien 
van het volgende: 
a. De visie, kernwaarden en doelstellingen 
b. De opgave 
c. De ontwikkellijnen 
d. De speerpunten 
e. De rol en sturingsfilosofie 

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



Bladnummer Datum 
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Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

2. Kennisnemen van het advies van de participatieraad Goirle en Riel 
3. Vaststellen van de beleidsvisie Sociaal Domein Goirle en Riel 2022-
2026; Goirle GLANST 

13 Raadsvoorstel Vervangen en uitbreiden velden MHC 
Voorgesteld besluit 
Tot het verstrekken van kredieten in 2022 tot een bedrag van € 
1.557.270 inclusief btw voor het vervangen van 2 semi-watervelden 
voor 2 watervelden en voor de aanleg van een extra driekwart zand-
veld ; 
2. De lasten hiervan mee te nemen in de begroting 2022 en de meer-
jarenraming 2023-2025; 
3. De extra last vanwege de afschrijving ineens van de restantboek-
waarde van € 142.000 in 2022 te dekken uit de dekkingsreserve kapi-
taallasten sportpark. 

 
Stemverklaring 
Ad van Beurden: ik wil nogmaals benadrukken dat de VVD absoluut niet tegen het 
veld zijn, sterker nog we zijn een voorstander van een nieuw veld. Maar wij gaan 
toch tegen stemmen omdat wij gewoon vinden dat dit dossier/ dit voorstel niet 
compleet is. Er ontbreken gewoon zaken. Dat is de reden dat wij zo meteen tegen-
stemmen. 
 
Janneke van den Hout: Ook D66 zal tegen het voorstel stemmen omdat wij denken 
dat er te riant wordt aangelegd en dat de vereniging meer zou kunnen bijdragen. 
Er wordt te veel vanuit de gemeente bijgepast, wat ons betreft. 
 
Henk Gabriels: En ook wij vinden sport heel belangrijk. Ook wij vinden dat er iets 
aan die velden moet gebeuren. Maar gezien het feit dat terwijl het college zegt dat 
het meerwerk moet betaald worden door de club dat dat niet wordt toegepast 
stemmen, wij gewoon tegen dit voorstel. 
 
Stemmingen 
Met handopsteken wordt over het voorstel gestemd. 
Het voorstel wordt aangenomen met 11 stemmen voor (LRG, CDA, SP, PvdA en Ar-
beiderspartij) en 8 stemmen tegen (PAG, VVD en D66) 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit conform het voorstel.  

14 Raadsvoorstel Grondstoffenbeleidsplan 2022-2027, van afval naar 
grondstof 
Voorgesteld besluit 

 
Amendementen en moties 
Er worden een amendement (A1) en twee moties (M1, M2) ingediend 
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Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

1. In te stemmen met het "Grondstoffenbeleidsplan Goirle 2022-
2027, van afval naar grondstof voor een circulaire economie". 

 
Stemmingen 
Over moties en amendement wordt met handopsteken gestemd (zie hieronder). 
De motie M2 wordt aangenomen.  
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel.  

15 Raadsvoorstel Actualisatie gebouwenbeheerplan 
Voorgesteld besluit 
In te stemmen met het geactualiseerde gebouwenbeheerplan 2021-
2030 

Amendementen en moties 
Er wordt een amendement (A2) en een motie (M3) ingediend 
Beide worden ingetrokken. 
 
Stemverklaring 
Henk Gabriëls: wij zullen instemmen met het stuk maar wij vinden het niet goed 
dat wij aan onder uitputting in de voorzieningen gaan doen. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit conform het voorstel.  

16 Beheerplan verharding 
Voorgesteld besluit 
1. Het huidige beheerbeleid voor verharding voort te zetten; 
2. Hiervoor het beheerplan verharding 2021-2025 vast te stellen; 
3. Hiervoor de financiële middelen beschikbaar te stellen volgens on-
derhavig voorstel; 
4. Het college opdracht te geven om het beheerplan verharding uit te 
voeren. 

 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit conform het voorstel.  

17 Raadsvoorstel Nota grondbeleid 
Voorgesteld besluit 
De Nota Grondbeleid vast te stellen. 

 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit conform het voorstel.  

18 Inlichtingen vanuit het college  Wethouder Liselotte Franssen deelt mee dat de wethouder een presentatie aan 
Tweede Kamerleden kan geven over de REKS Hart van Brabant 
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Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

Mededeling over de Regionale verstedelijkingsagenda en investeringsagenda zul-
len binnenkort komen. Middels een raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd 
wat dat betekent voor Goirle 
Burgemeester Mark van Stappershoef geeft aan dat er gezocht wordt naar pas-
sende huisvesting voor statushouders. Dit doen wij in Hart van Brabant verband. 
Dit gaat enerzijds om een tussenvoorziening op korte termijn, ook wordt gekeken 
naar de middellange termijn naar kleinschalige oplossingen. Ook in Goirle wordt 
gekeken naar welke locaties in beeld zijn voor de middellange termijn  

 

19 Vragen aan het college  Mark Verhoeven vraagt naar de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Rielse-
weg in Tilburg. 
Wethouder Franssen Er is nauw contact met Tilburg over eventuele ontwikkelin-
gen in dat gebied. De gemelde bouwactiviteiten hadden te maken met asbest san-
nering en zorgen voor een veilige situatie. Er zijn op dit moment geen concrete 
plannen.  

20 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 

 
De vergadering wordt op 5 oktober 2021 om 23:10 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 9 november 2021. 
 
 

, de voorzitter 
 
 
 

, de griffier 
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Amendementen 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Beslispunt Stemming 

1 D66-PAG 14-Grondstoffenbeleid Het besluit te vervangen door:  
  
Het 'Grondstoffenbeleidsplan Goirle 2022-2027, van afval naar 
grondstof voor een circulaire  
economie' gewijzigd vast te stellen, met inbegrip van de volgende 
wijzigingen:  
  
1. In paragraaf 4.3 Doelstellingen (p. 16) wordt (het tweede) punt 3) 
vervangen door:  
'In 2019 waren er 16 gemeenten (8 in Noord-Brabant) met minder dan 
60 kg/p/j restafval (aan huis en op de milieustraat). Uit figuur 7 (p13) 
blijkt dat Goirle weliswaar goed presteert met het bestaande 
tariefsysteem, maar dat de doelstelling alleen binnen bereik komt als 
wordt overgestapt op een tariefsysteem dat voorziet in een 
prijsprikkel door differentiatie van tarieven op basis van de 
hoeveelheid aangeboden restafval en/of de frequentie waarmee het 
wordt aangeboden.'  
2. In paragraaf 4.4 Voorgestelde aanpak wordt de opsomming 
uitgebreid met een nieuw punt:  
'Ander tariefsysteem'  
Er wordt overgestapt op een tariefsysteem dat voorziet in een 
prijsprikkel door differentiatie van tarieven op basis van de 
hoeveelheid aangeboden restafval en/of de frequentie waarmee het 
wordt aangeboden. Deze overstap wordt op termijn gemaakt, zodat 
geen sprake is van desinvestering (bijvoorbeeld door vervroegde of 
versnelde afschrijving van containers); 

Verworpen: met 5 voor (PAG 3 en 
D66 2) en 14 tegen, amendement 
is verworpen 

2 D66 15-Gebouwenbeheerplan Besluit: 
De tekst van het beslispunt te vervangen door het volgende besluit: 

Ingetrokken 
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Amendementen 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Beslispunt Stemming 

In te stemmen met geactualiseerde gebouwenbeheerplan 2021-2030, 
waarbij de jaarlijkse dotatie redelijkerwijs in de pas blijft lopen met de 
jaarlijkse onttrekking. 

 
 
 

Moties 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Dictum Stemming 

1 Arbeiders-
partij 

14-Grondstoffenbeleid Roept het college op 
Een methodiek te ontwikkelen om inwoners van Goirle in de gelegen-
heid te stellen jaarlijks 1,5 m3 aan te bieden tegen 50% van het gel-
dende tarief. 
Dit in te laten gaan per 1-1-2022 

Verworpen: 3 stemmen voor (Ar-
beiderspartij 1 en SP 2) en 16 
stemmen tegen, motie is verwor-
pen 

2 LRG - Arbei-
derspartij 

14-Grondstoffenbeleid 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. 

Aangenomen: 13 stemmen voor 
(LRG, D66, Arbeiderspartij, VVD, 
CDA) en 6 stemmen tegen (PAG, 
SP en PvdA), motie is aangeno-
men 

3 D66 15-Gebouwenbeheerplan Om samen met het gehandicaptenplatform een team samen te stellen 

van mensen met diverse beperkingen om alle openbare gebouwen en 

ruimte te controleren en te testen op toegankelijkheid. Ook gevraagd 

en ongevraagd advies geven. 

Ingetrokken 

 
 


