
  
 

 

BESLUITENLIJST 
 

Raadsvergadering 14 september 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), 
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), 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 – met uitzondering van agendapunt 6) 

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

  

Afwezig  Raad: met kennisgeving: Trix Vissers (VVD), Ineke Wolswijk (CDA) 
College: met kennisgeving Marijo Immink (wethouder)  

  

Voorzitter Burgemeester Mark van Stappershoef 

Griffier Berry van ’t Westeinde 

  

  

  

  

Opmerking De vergadering van 14 september 2021 kunt u hier terugkijken. 
 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/14-september/19:30


Bladnummer Datum 

2 14-09-2021 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

1 Opening - presentielijst De voorzitter opent de vergadering, voor het eerst weer sinds lange tijd bij een fy-
sieke vergadering 

2 Vaststelling van de agenda SP stelt voor om agenda punt 4 van de agenda te halen. Het wijzigingsvoorstel 
wordt verworpen met (5 stemmen voor (CDA Sjaak Sperber – SP, PvdA, Arbeiders-
partij) en 12 stemmen tegen (LRG, CDA Fons Smits, PAG, VVD, D66) 

3 Raadsvoorstel Reglement van Orde Gemeenteraad 
Voorgesteld besluit 
1. Vast te stellen het Reglement van Orde voor vergaderingen en 

andere werkzaamheden van de raad van Goirle 2021; 
2. Vast te stellen het Reglement beeldvormende en oordeelsvor-

mende raadsbijeenkomsten gemeente Goirle 2021; 
3. Vast te stellen de Verordening tot wijziging van diverse verorde-

ningen in verband met de gewijzigde reglementen raadsvergade-
ringen en raadsbijeenkomsten; 

4. De volgende raadsleden te benoemen lid en plaatsvervangend lid 
van de Commissie voor het onderzoeken van de geloofsbrieven:  
1. Paul Brouwers (lid)  

2. Piet Verheijen (lid)  

3. Trix Vissers (lid)  

4. Bert van der Velden (plaatsvervangend lid)  

5. Sjaak Sperber (plaatsvervangend lid)  

6. Stijn van den Brekel (plaatsvervangend lid)  

 
Stemverklaring 
Ad van Beurden 
Wil het voorbehoud maken dat wij ter zijner tijd het vergadermodel willen evalue-
ren 
Arno de Laat 
Wil graag terug naar het oude systeem van de vorige periode en zal daarom tegen 
stemmen. 
 
Stemmingen 
Over het voorstel wordt met handopsteken gestemd. Het voorstel wordt aangeno-
men met 16 stemmen voor (LRG, CDA, PAG, VVD, SP, PvdA, Arbeiderspartij) en 1 
tegen (Arbeiderspartij). 
 
Stemming mbt commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven 
Een stemcommissie wordt ingesteld bestaand uit Janneke van Hout en Cees 
Pelkmans. 
17 stemmen uitgebracht. Op Piet Verheijen zijn 16 stemmen uitgebracht en 1 on-
geldige stem. De overige kandidaten zijn unaniem aangenomen. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit conform het voorstel.  

4 Raadsvoorstel Bakertand amendement bufferzone 
Voorgesteld besluit 

 
Toezegging 
Wethouder Swaans geeft aan de dialoog met de omwonenden aan te blijven gaan 



Bladnummer Datum 

3 14-09-2021 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

Het eerder besluit d.d. 20 april 2021 om “ het Schetsontwerp De 
Bakertand vast te stellen met een bufferzone van ca. 30 meter bij de 
wijk Boschkens, waarbij naast de grensmuur een groenzone van 
minimaal 20 meter wordt gecreëerd” te wijzigen in “het 
Schetsontwerp De Bakertand vast te stellen met de bufferzone bij de 
wijk Boschkens zoals daarin voorgesteld”. 
 

 
Stemmingen 
Over het voorstel wordt met handopsteken gestemd. Het voorstel wordt aanvaard 
met stemmen 14 stemmen voor (LRG, CDA, PAG, VVD, D66, Arbeiderspartij) en 
drie stemmen tegen (SP en PvdA) 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit conform het voorstel.  

5 Raadsvoorstel Verlenging contract accountant 
Voorgesteld besluit 
De opdracht voor de uitvoering van accountantscontrole over het 
boekjaar 2022 te gunnen aan BDO accountants. 
 

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

6 Raadsvoorstel Bedrijveninvesteringszone (BIZ) verordening Ons 
Tijvoort 
Voorgesteld besluit 
1. Verordening bedrijveninvesteringszone Bedrijventerrein Tijvoort 

2022 – 2026 vast te stellen;  
2. Kennis te nemen van de Uitvoeringsovereenkomst d.d. 

16 augustus 2021 en BIZ-plan Ons Tijvoort 2022-2026. 
 

 
Arno de Laat verlaat de vergadering 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.  

7 Raadsvoorstel suppletie-uitkering bommenregeling, locatie 
Parallelweg HAVEP 
Voorgesteld besluit 
1. Een verzoek in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties om in aanmerking te komen voor 
een bijdrage van 68% van € 73.419,00 exclusief BTW  (zijnde 
€ 49.924,92) op basis van de zogenaamde "Bommenregeling" 
voor opsporing van conventionele explosieven uit de Tweede 

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



Bladnummer Datum 

4 14-09-2021 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

Wereldoorlog in het kader van de ontwikkeling van het project 
"nieuwbouw HAVEP". 

2. Indien de bijdrage door het ministerie van BZK wordt verstrekt, 
deze volledig door te betalen aan het uitvoerend bedrijf. 

 

8 Raadsvoorstel invullen vacature burgerlid 
Voorgesteld besluit 
De volgende persoon te benoemen als burgerlid: 
CDA – de heer E.S.A.M. van Daal  

 
Stemmingen 
Een stemcommissie wordt ingesteld bestaand uit Janneke van Hout en Cees 
Pelkmans, 
17 stemmen zijn uitgebracht, 1 stem ongeldig, met 16 stemmen voor is de heer 
van Daal benoemd als burgerlid 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit conform het voorstel.  
 

9 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 

 
De vergadering wordt op 14 september 2021 om 20:15 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 5 oktober 2021. 
 
 

, de voorzitter 
 
 
 
 
 

, de griffier 
  



Bladnummer Datum 

5 14-09-2021 
 

Toezeggingen raad 14 september 2021   ( *= voorgesteld wordt te besluiten dat grijs-gemarkeerd nr. is AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1 14-09-2021 Raadsvoorstel Bakertand amende-
ment bufferzone 
De wethouder geeft aan de dialoog 
met de omwonenden aan te blijven 
gaan. 

Wethouder Swaans   

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/14-september/19:30/Raadsvoorstel-Bakertand-amendement-bufferzone
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/14-september/19:30/Raadsvoorstel-Bakertand-amendement-bufferzone

