BESLUITENLIJST

Raadsvergadering 9 november 2021 (17:00 uur – raadzaal)

Aanwezig

Raad:
Mark Verhoeven (Lijst Riel-Goirle), Erik Schellekens (Lijst Riel-Goirle) (vanaf 17:34 uur), Cees Pelkmans (Lijst Riel-Goirle), Paul Brouwers
(Lijst Riel-Goirle), Ineke Wolswijk (CDA), Sjaak Sperber (CDA), Fons Smits (CDA), 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: Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle),
College: Marijo Immink

Voorzitter
Griffier

Burgemeester Mark van Stappershoef
Berry van ’t Westeinde

Opmerking

De vergadering van 9 november 2021 kunt u hier terugkijken.

Bladnummer

Datum

2

9-11-2021
Raadsvergadering
Nr. Onderwerp

Besluit

1

Opening - presentielijst

De voorzitter opent de vergadering

1.a

Mededeling

Piet Verheijen: deelt als voorzitter van de vertrouwenscommissie mee dat de raad
zojuist in een besloten vergadering heeft besloten om burgemeester Mark van
Stappershoef aan te bevelen voor herbenoeming.

2

Vaststelling van de agenda

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

3

Vaststellen besluitenlijst raadsvergaderingen 5 oktober 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 stukken.

5

Programma begroting 2022
1. De Programmabegroting 2022 vast te stellen en de meerjarenramingen 2023-2025 voor kennisgeving aan te nemen;
2. De 1e wijziging van de begroting 2022 vast te stellen waarin zijn
verwerkt de effecten van de septembercirculaire;
3. Het beschikbaar stellen van de benodigde budgetten/kredieten
voor de realisering van de voor 2022 geplande investeringen en exploitatiebudgetten.

Amendementen en moties
De raad dient 4 amendementen (A1 t/m A4) en 4 moties (M1 t/m M4) in. Zie hieronder.
Stemverklaring
Amendement 2 – geluidswerende voorziening
Henk Gabriëls: Wij zullen daartegen stemmen. Dat heeft te maken met het feit dat
we nu geld gaan reserveren in de begroting dat we mogelijk niet nodig hebben.
Dus hadden we het omgedraaid, dan had ik voorgestemd.
Stemming
Met handopsteken wordt gestemd over de amendementen A1 en A2. Beide worden verworpen.
Uiteindelijk raadsbesluit:
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.
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7

8

Besluit

Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2022
Vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering van
onroerende-zaakbelastingen 2022”.

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

Verordening toeristenbelasting 2022
Vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering van
toeristenbelasting 2022”.

Agendapunt wordt ingetrokken i.v.m. een wijziging als gevolg van een overgenomen motie bij de begrotingsbehandeling

Verordening hondenbelasting 2022
Vast te stellen de “Verordening op de heffing en invordering van hon- Stemverklaring
denbelasting 2022”.
Arno de Laat: we zijn blij het 1,5% naar beneden gaat en niet met 7% omhoog.
Deze keer zullen wij voorstemmen. Maar we zullen in de toekomst toch proberen
de hondenbelasting te laten verdwijnen.
Uiteindelijk raadsbesluit:
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.

9

10

Verordening precariobelasting 2022
Vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering van
precariobelasting 2022”.

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

Verordening marktgelden 2022
Vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering van
marktgelden 2022”.

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

Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2022
Vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering van
een eenmalig rioolaansluitrecht 2022”.

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

12

Inlichtingen vanuit het college

Er zijn geen inlichtingen vanuit het college

13

Vragen aan het college
Er zijn geen vragen gesteld aan het college

20

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

De vergadering wordt op 9 november 2021 om 20:59 uur gesloten.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 21 december 2021.

, de voorzitter

, de griffier
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Amendementen
Nr. Indiener

Agendapunt /
onderwerp

Beslispunt

Stemming

1.

VVD-AGR

5. Programmabegroting 2022
indexatie OZB

De Indexatie voor de OZB 2022 te stellen op 0%:
Het ontstane gat voor 2022 circa €119.000 ten laste te brengen van
het begrotingsoverschot 2022.

Verworpen met 4 stemmen voor
(VVD (3), APGR (1)) en 14 stemmen tegen (PAG (2), CDA (3), D66
(2), LRG (4), SP (1) PvdA (1))

2.

VVD

5. Programmabegroting 2022
Kosten geluidswerende voorziening

Een bedrag van €35.000,00 euro in de begroting voor 2022 op te
nemen voor de uitvoering van een onderzoek naar de kosten van een
geluidswerende voorziening. (Met financiële dekking uit het
begrotingsoverschot 2022).

Verworpen met 3 stemmen voor:
(VVD (3)) en 15 stemmen tegen
(LRG (4), PAG (2), CDA (3), D66
(2), SP (2), Pvda (1), APGR (1))

3.

SP-AGR

5. Programmabegroting 2022
Speeltoestel

€20.000 euro maximaal te gebruiken voor het realiseren en
onderhouden van een speeltoestel voor kinderen met een
lichamelijke beperking bij een bestaande speelvoorziening. Met
financiële dekking uit het begrotingsoverschot 2022.

Amendement niet in stemming
gebracht na toezegging

4.

PvdA-SPAGR

5. Programmabegroting 2022

1. In 2022 € 20.000 te begroten voor de cofinanciering van een
pedagogisch gespecialiseerde sportcoach (indien mogelijk via de
uitvoeringsmiddelen van het lokale sportakkoord).
2. Naast de geïnteresseerde clubs ook de lokale ‘verenigingen
ondersteuner’ te betrekken bij de uitvoering.
3. Een evaluatie van de pilot aan te bieden aan de raad in oktober
2023.

Amendement niet in stemming
gebracht
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Stemming

1.

LRG-PvdAAPG

5. Programmabegroting 2022

Minderjarigen vrij te stellen van toeristenbelasting
€2.500,-

Overgenomen door het college,
motie niet in stemming gebracht

2.

LRG

5. Programmabegroting 2022

De voor-/ nadelen van de invoering van een forenzenbelasting te onderzoeken en de uitkomsten van dit onderzoek tijdig met de raad te
delen zodat die bij de beraadslaging van de programmabegroting
2023 kan worden meegenomen.

Overgenomen door het college,
motie niet in stemming gebracht

3.

SP

5. Programmabegroting 2022

Om te kijken hoe het beste lagere inkomens te compenseren met de
bijzondere bijstand of een andere regeling voor sterk stijgende energie en gasprijzen.

Motie niet in stemming gebracht

Is nog niets bekend is of het voor huur of koopwoningen. Er wordt van
alles gedaan ook door de woning coöperaties.
4.

SP

5. Programmabegroting 2022

Middels een enquête de tevredenheid te meten m.b.t. het
zorgaanbod /voorziening.
- Iedereen die zich bij het Loket meldt met een zorgvraag, uit te
nodigen deze enquête in te vullen.
- Te streven naar een gemiddelde waardering van een ruime
voldoende, waarbij de laagste waardering niet minder zou mogen zijn
dan een 6

Motie niet in stemming gebracht

Bladnummer

Datum

7

9-11-2021
Toezeggingen raad 9 november 2021
Nr. Datum raad

Wat

Wie

1

9-11-2021

Programma begroting, amendement
2 mbt onderzoek geluidswerende
maatregelen
Informatie Barbara Benz park wordt
in een raadsinformatiebrief toegelicht

Wethouder Franssen

2

9-11-2021

Programma begroting, amendement 2 mbt onderzoek geluidswerende maatregelen
Verzoek voor handhaving aan rijkswaterstaat wordt gedeeld met de
Raad

Wethouder van der
Wiel

3

9-11-2021

Programma begroting, amendement
1, mbt plaatsen speeltoestel voor
kinderen met een lichamelijke beperking
In de nota speelnota wordt een paragraaf inclusie opgenomen

Wethouder Swaans

Uiterste
afdoeningsdatum

Wijze afdoening
Raadsinformatiebrief

Uiterlijk over een
jaar, oktober 2022

Raadsvoorstel Speelnota

