
  
 

 

BESLUITENLIJST 
 

Raadsvergadering  13 juli 2021 (19:30 uur – digitaal) 

Aanwezig  Raad: 
Mark Verhoeven (Lijst Riel-Goirle), Erik Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Paul Brouwers (Lijst Riel-Goirle), Cees Pelkmans (Lijst Riel Goirle), 
Fons Smits (CDA),  Ineke Wolswijk (CDA), Sjaak Sperber (CDA), Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Bert van der Velden (Pro Actief Goirle), 
Monique van Brederode (VVD – tot en met agendapunt 3), Theo van der Heijden (VVD – vanaf agendapunt 4), Ad van Beurden (VVD), Trix 
Vissers (VVD), Piet Verheijen (D66), Janneke van den Hout (D66), Pernell Criens (PvdA) 
 

 College:  
Mark van Stappershoef (burgemeester), Jolie Hasselman (secretaris), Marijo Immink (wethouder), Johan Swaans (wethouder), Liselotte 
Franssen (wethouder), Tess van de Wiel (wethouder) 

  

Afwezig  Raad: Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle), Stijn van den Brekel (SP), Deborah Eikelenboom (SP), Arno de Laat (Arbeiderspartij Goirle-
Riel) 
College: -  

  

Voorzitter Burgemeester Mark van Stappershoef 

Griffier Berry van ’t Westeinde 

  

Opmerking De vergadering van 13-07-2021 kunt u hier terugkijken. 
 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/13-juli/19:30


Bladnummer Datum 

2 13-07-2021 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

1.  Opening  De voorzitter opent de vergadering. 
 

2.  Vaststelling van de agenda 
 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3.  Afscheid raadslid Monique van Brederode 
 

Afscheid wordt genomen van mevrouw Monique van Brederode 

4.  Raadsvoorstel tussentijdse benoeming nieuw raadslid 
 
 
 

Een commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven, bestaande uit Stijn van den 
Brekel, Piet Verheijen en Henk Gabriëls 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. 

5.  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 29 juni 2021 
 

De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
 

6.  Lijst ingekomen stukken  
 

De raad stemt in met de lijst ingekomen stukken. 

7.  Installatie Kees van Daal als lid van de Rekenkamercommissie 
 

De heer Kees van Daal legt de verklaring en belofte af. 

8.  Raadsvoorstel jaarrekening 2020 gemeente Goirle 
Voorgesteld besluit 
1. De jaarstukken 2020 vast te stellen; 
2. Het rekeningresultaat van € 998.190 (dit bedrag is het resultaat 

over het boekjaar ad € 786.870 inclusief de additionele storting 
ad € 211.320) nadelig te onttrekken aan de weerstandsreserve; 

3. € 211.320 te storten in de reserve overgehevelde budgetten, en 
deze storting weer beschikbaar te stellen voor: 
• re-integratieactiviteiten 2021 € 75.000; 

 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. 
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3 13-07-2021 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

• uitvoering van de TOZO regeling en het inhalen van 
achterstallige werkzaamheden op het gebied van de 
administratie van het domein sociaal in 2021 € 77.500; 
• inkomsten ontvangen via de decembercirculaire 2020 t.b.v. 
2021 € 58.820. 

9.  Bestuursrapportage I 2021 
Voorgesteld besluit 
1. De 1e bestuursrapportage 2021 vast te stellen; 
2. Décharge te verlenen voor de meerjarig gerealiseerde 

bezuinigingen zoals opgenomen in de 1e bestuursrapportage; 
3. In te stemmen met het vormen van een ‘voorziening wachtgeld 

en re-integratie oud-wethouders’ en daaraan een bedrag van € 
135.000 toe te voegen; 

4. Het college te mandateren om de ontvangen middelen uit de 
coronasteunpakketten in te zetten ten behoeve van coronasteun 
en daarover verantwoording af te leggen in de 
bestuursrapportages en de jaarstukken; 

5. In te stemmen met verwerking van de 8e begrotingswijziging 
2021 

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

10.  Regio Hart van Brabant regionale samenwerking leerplicht 

Voorgesteld besluit 
1. Kennis te nemen van het rapport ‘één team, één taak’ over de 

organisatorische, personele, juridische en financiële haalbaarheid 
van de regionale samenwerking leerplicht Hart van Brabant; 
(bijlage 1) 

2. In te stemmen met deelname aan de regionale samenwerking 
leerplicht Hart van Brabant; 

3. Hiervoor structureel een bedrag van € 26.339 beschikbaar te 
stellen voor de uitvoering van de leerplichttaken voor de 
gemeente Goirle, door de gemeente Tilburg; 

 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
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Raadsvergadering 
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11.  Raadsvoorstel Budget realisatie Proeftuin Fokmast - Regte Heide 
1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 530.000 in 2022 voor de 

aanleg van infrastructuur van de Fokmast; 
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 925.000 in 2023 voor de 

verplaatsing en inrichting van de gemeentewerf; 
3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 350.000 in 2024 voor het 

afwaarderen van de Nieuwkerksedijk Zuid en het opwaarderen 
van het Nieuwkerksbaantje; 

4. In te stemmen dat voldoende is voldaan aan de Spelregels; 
5. Het perceel kadastraal bekend als sectie D nummer 1422 in 

Goirle mee te nemen in het bestemmingsplan en bestemmen als 
Natuur. 

 

Amendementen en moties 
Een amendement wordt ingediend door D66 (A1). Het amendement wordt 
verworpen (zie hieronder). 
 
Stemverklaring 
Janneke van den Hout: Wij zullen tegenstemmen, maar alleen puur vanwege het nu 
alvast vastleggen van de kredieten, waardoor we straks wellicht andere keuzes niet 
kunnen maken of niet de goede afweging hebben kunnen maken.   
 
Stemmingen 
Over voorstel en amendement worden elektronisch gestemd. Het voorstel wordt 
aangenomen met 13 stemmen voor (LRG, CDA, PAG, VVD en PvdA) en 2 stemmen 
tegen (D66) 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit conform het voorstel. 

12.  Addendum Woonvisie 
1. Het Addendum, Woonvisie 2019 vast te stellen.  
2. Daarmee vast te stellen dat:  
- Het gewenste woningbouwprogramma zoals opgenomen in 

tabel 2 van de Woonvisie 2019, leidend is bij de ontwikkeling 
van nieuwe woningbouwlocaties;  

- Specifieke locatiekenmerken het niet op alle locaties mogelijk 
maken om de gewenste woonmilieus woningtypen te 
realiseren;  

- Recente ontwikkelingen in de woningmarkt van invloed zijn 
op de realisatie van het gewenste woningbouwprogramma;  

- De gewenste woningtypen en prijscategorieën mogelijk niet 
altijd en overal te verenigen zijn, maar de verwachting is dat 
er voldoende betaalbaar aanbod voor starters, jongeren en 
ouderen kan worden gerealiseerd; 

 
Amendementen en moties 
Twee amendementen worden ingediend door VVD (A2) en LRG en CDA (A3) – zie 
hieronder. Het amendement A3 wordt ingetrokken. 
 
Stemmingen 
Over het amendement en het voorstel wordt elektronisch gestemd.  
Het voorstel wordt aangenomen met 12 stemmen voor (LRG, CDA, PAG, D66 en 
PvdA) en 3 stemmen tegen (VVD) 
 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit conform het voorstel. 
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- Daarmee wordt bijgedragen aan de doelstellingen van de 
Woonvisie;   

- In de afweging per locatie het totale woningbouwprogramma 
wordt meegewogen.  

3. De prijsgrenzen voor de woningcategorieën jaarlijks vast te 
stellen zodat zij in overeenstemming zijn met de 
ontwikkelingen in de woningmarkt.  

4. De prijsgrenzen voor 2021 als volgt vast te stellen:  
Huur sociaal:    < € 752,00 
Huur middenduur:   € 752,00 - € 1.000,00 
Huur duur:    > € 1.000,00 
  
Koop goedkoop:   € 210.000,00 
Koop middenduur:  € 210.000,00 - € 320.000,00 
Koop duur:   > € 320.000,00 

13.  Bestemmingsplan Ronde Akkers Riel 
I. kennis te nemen van het vastgestelde eindverslag van de in-
spraakprocedure dat als bijlage in de bestemmingsplantoelichting is 
opgenomen; 
II. geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 Wet 
ruimtelijke ordening; 
III. het bestemmingsplan “Ronde Akkers Riel”, bestaande uit de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0785.BP2020002Rondeakke-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) ongewijzigd vast te stellen, en te 
bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten ge-
bruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de aan 
basisregistratie kadaster (BRK) (2020-04-07). 

 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
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14.  Inlichtingen vanuit het college  

 
De voorzitter deelt mee dat de gemeente Goirle in het onderzoek van Elsevier dit 
jaar weer in de top 50 is geëindigd – op plaats 48.  

15.  Vragen aan het college  

 
Piet Verheijen vraagt naar ontwikkelingen bij Arriva. (Zie document website) 
Wethouder Tess van de Wiel beantwoordt de vragen en geeft aan dat de raad bin-
nenkort nog een raadsinformatiebrief ontvangt. 
Henk Gabriels telt de aanvullende vraag dat vaak is gevraagd om iets te doen aan 
het Openbaar Vervoer. Dan horden we vaak dat het moeilijk was om aan tafel te 
komen. De wethouder van Tilburg nodigt de provincie uit, nodigt u zichzelf hier 
ook voor uit? 
Henk Gabriels vraagt naar de uitvoering van de door de raad aangenomen motie 
over huisvesting jongerenwerk. Wat heeft het college gedaan met deze motie? 
Wethouder Johan Swaans antwoordt dat de motie voor het eind van het jaar 
wordt afgehandeld.  
 
  

16.  Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 

 
De vergadering wordt op 13 juli 2021 om 21:48 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 5 oktober 2021. 
 

, de voorzitter 
 
 

 
 

, de griffier  
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Amendementen 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Beslispunt Stemming 

A1 D66 11. Budget realisatie Proeftuin 
Fokmast Regte Heide 

De tekst van het  besluit de punten 1, 2 en 3 te laten vervallen en de 
volgende tekst aan het voorstel toe te voegen: 
“Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de gewenste beleidsvoornemens ten 

behoeve van het deelgebied de Fokmast.” 
De beslispunten 4 en 5 te hernummeren naar 2 en 3  

Verworpen 
2 stemmen voor (D66) en 13 
stemmen tegen (LRG, CDA, PAG, 
VVD en PvdA) 

A2 VVD 12. Addendum woonvisie - prij-
zen 

Aanpassing van punt 3: 
De prijsgrenzen voor de woningcategorieën halfjaarlijks vast te stel-
len in overeenstemming met marktconforme verkoopprijzen op de 
Goirlese markt voor nieuwbouwwoningen. 
Aanpassing van punt 4: 
De prijsgrenzen voor huurwoningen voor 2021 als volgt vast te stel-
len: 
Huur sociaal: < € 752,00 
Huur middenduur: € 752,00 - € 1.000 
Huur duur: > € 1.000,00 

Verworpen 3 stemmen voor 
(VVD) en 12 stemmen tegen (LRG, 
CDA, PAG, D66, PvdA) 

A3 LRG 12. Addendum woonvisie – wo-
ningbouwlocaties binnenstede-
lijk 

In Addendum Woonvisie hoofdstuk 1.2 Ontwikkelingen, paragraaf 
‘De nieuwe woningbouwlocaties in Goirle zijn binnenstedelijk’ te 
wijzigen. 
Voorstel: 
1. De kop van de paragraaf te wijzigen in: ‘De nieuwe 
woningbouwlocaties in Goirle zijn binnenstedelijk of in gebieden 
Verstedelijking afweegbaar’ 
2. Aan de paragraaf toe te voegen: Als voor binnenstedelijk bouwen 
vanuit kwaliteit of kwantiteit onvoldoende ruimte aanwezig is, dan is 
het mogelijk dat woningbouwlocaties in gebieden Verstedelijking 
afweegbaar worden gerealiseerd. 

Ingetrokken 

 


