
  
 

 

BESLUITENLIJST 
 

Raadsvergadering 16 maart 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), 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), Marijo Immink (wethouder), Johan Swaans (wethouder), Liselotte 
Franssen (wethouder) 

  

Afwezig  Raad: Tess van de Wiel (CDA) 
College: - 

  

Voorzitter Burgemeester Mark van Stappershoef 

Griffier Berry van ’t Westeinde 

Griffie Ingrid van Breda 

  

  

  

Opmerking De vergadering van 16-03-2021 kunt u hier terugkijken. 
 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/16-maart/19:30


Bladnummer Datum 

2 16-03-2021 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

1 Opening - presentielijst De voorzitter opent de vergadering. 

2 Vaststelling van de agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3 Raadsvoorstel tijdelijke vervanging raadslid wegens ziekte 
Voorgesteld besluit 
De heer T. van der Heijden als raadslid van de gemeenteraad van de 
gemeente Goirle toe te laten. 

Een commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven, bestaande uit Sjaak Sper-
ber, 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. 
 

4 Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering 2 februari 2021 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
Bert van der Velden vraagt naar de raadsinformatiebrief duurzaamheidsleningen.  
Wethouder Franssen antwoordt dat dit klopt. De raadsinformatiebrief is in de 
maak. Komt volgende week in het college. 

5 Lijst ingekomen stukken Pernell Criens uit haar zorgen over de burgerinitiatieven, onder andere het CPO 
Riel. Is bang dat het vertrouwen in de gemeente hiermee gaat wankelen. Deelt het 
college de zorg dat dit te lang duurt? Hoe trekken we dit vlot. 
Wethouder Franssen geeft aan dat er contacten zijn met de verschillende burger-
initiatieven. Soms is het lastig om ruimtelijke initiatieven te helpen als er geen 
grondposities zijn. 
 
De raad stemt in met de lijst ingekomen stukken. 

6 Raadsvoorstel Cultuurnota 
Voorgesteld besluit 
Vast te stellen de cultuurnota gemeente Goirle. 

Amendementen en moties 
3 amendementen (A1 t/m 3) en 2 moties (M1 en M2) zijn ingediend. (Zie hieron-
der) 
 
Stemmingen 



Bladnummer Datum 

3 16-03-2021 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

Motie 1 wordt niet in stemming gebracht. Elektronisch wordt over de amende-
menten en moties gestemd – zie hieronder. Amendementen 1 en 2 worden aange-
nomen, amendement 3 wordt verworpen. Motie 2 wordt aangenomen. De raad 
besluit zonder stemming in met het geamendeerde voorstel. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
1. Vast te stellen de cultuurnota gemeente Goirle 
- In de cultuurnota bij hoofdstuk 5.3, na de zinsnede: ‘Er zijn in Goirle evenwel nog 
veel mensen die niet aan cultuurparticipatie doen. Voor die mensen, die om wat 
voor reden dan ook niet deelnemen, verlagen we de drempels zodat de 
beschikbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van het cultuuraanbod’ toe te 
voegen: ‘en de cultuureducatie’ ‘vergroot wordt’. 
- Bij hoofdstuk 5.1. Ambities. Een 6e punt toe te voegen, als volgt: 6. Wij willen dat 
de cultuuractiviteiten en educatie voor iedereen, ongeacht zijn of haar financiële 
situatie, toegankelijk zijn. Daar waar barrières zijn lossen wij die op. 
2. Bij het opstellen van de uitvoeringsagenda wordt een prioritering opgesteld, met 
daarbij een overzicht van de financiële consequenties. Deze worden in de 
voorjaarsnota, c.q. begroting verwerkt. 
 

7 Startnotitie mobiliteitsplan Goirle 
Voorgesteld besluit 
1. In te stemmen met de startnotitie Mobiliteitsplan Goirle. 

Amendementen en moties 
1 amendement (A4 – zie hieronder) en 1 motie (M3 – zie hieronder) worden inge-
diend.  
 
Stemmingen 
Elektronisch wordt over het amendement en de motie gestemd – zie hieronder. 
Beide worden aangenomen. De raad besluit zonder stemming in met het 
geamendeerde voorstel. 
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Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

Uiteindelijk raadsbesluit: 
In te stemmen met de startnotitie Mobiliteitsplan Goirle, waarbij op blad 2 van 6 
aan de lijst van belangrijke aandachtspunten de volgende bullets worden 
toegevoegd: 

• Ruimte voor de voetganger, fietser en minder-valide 

• Verkeersveiligheid 

• De toelichting genoemd in de motie 

• Verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling rondom de basisscholen (zoals 
besproken in de jeugdgemeenteraad) 

• Waarborgen van goed openbaar vervoer bereikbaar voor alle inwoners 

8 Raadsvoorstel Nota reserves en voorzieningen 2020 
Voorgesteld besluit 
1 Vast te stellen de Nota reserves en voorzieningen 2020; 
2. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Amendementen en moties 
Een amendement wordt ingediend (A5). 
 
Stemmingen 
Elektronisch wordt over het amendement gestemd – zie hieronder. Het amende-
ment wordt aangenomen. De raad besluit zonder stemming conform het geamen-
deerde voorstel. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 

1. De nota reserves en voorzieningen 2020 vast te stellen met uitzondering 
van het opheffen van de reserve volkshuisvesting en met uitzondering 
van het overhevelen van € 1,5 miljoen van de algemene 
grondexploitatie naar de AWR; 

2. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen. 

9 Raadsvoorstel Overheveling budgetten 
Voorgesteld besluit 
1. In te stemmen met het voorstel om € 1.057.705 budget over te he-
velen van 2020 naar 2021; 
2. Te besluiten om de wijziging van de begroting 2021 vast te stellen. 

 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel 

10 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Turnhoutsebaan 8  
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Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

Voorgesteld besluit 
I. kennis te nemen van de vastgestelde eindverslagen van de in-
spraakprocedure en vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro, welke als bijla-
gen in de bestemmingsplantoelichting zijn opgenomen; 
 
II. geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 Wet ruimte-
lijke ordening; 
 
III. het bestemmingsplan “Turnhoutsebaan 8”, bestaande uit de geo-
metrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0785.BP2020003Turnhouts-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 basis-
registratie grootschalige topografie (BGT) (2017-01-05)  

Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel 

11 Motie Huisvesting Jongerenwerk Unaniem aanvaard 

12 Inlichtingen vanuit het college Er zijn geen inlichtingen. 
  

13 Vragen aan het college  Mark van Oosterwijk vraagt naar de realisatie van een bushalte aan de 
Kempenbaan/Rillaersebaan. 

1. De looproute vanaf de nieuwe bushalte loopt via de Wermenbossestraat. 
Op deze manier speelt de looproute geen rol in een veilige schoolroute 
naar Den Bongerd en de Open Hof vanuit de Boschkens-West. Deze 
looproute zorgt er bovendien voor dat voetgangers bijna naast de 
volgende bushalte de Wermenbossestraat op lopen. Dat verkleint de 
toegevoegde waarde van de bushalte. Waarom is dan toch voor dit tracé 
gekozen? 
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Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

2. Vanuit de buurt is ons ter ore gekomen dat het voorgenomen tracé van 
het voetpad, dat zowat door de achtertuin van de omwonenden loopt, is 
gekozen zonder overleg met deze omwonenden. Waarom is hierover geen 
overleg geweest? 

3. Is het nog mogelijk om de bushalte op deze wijze te heroverwegen? 
Dit was een mooie kans geweest om zowel het voetgangersverkeer uit Boschkens-
West naar de scholen te gaan, als de bushalte te bedienen. Waarom is de keuze 
niet gemaakt om dat te doen. 
 
Wethouder Swaans antwoordt dat is gekozen om een voetgangersverbinding te 
maken met De Boschkens. We doen dit niet voor de scholen. Er is bij de 
Kempenlaan te weinig ruimte. Het verleggen zou een enorme kostenpost zijn. Op 
de gekozen locatie hoeft geen groen verwijderd te worden. Er is ook nog een 
relatie met Katsbochten.  Het voetpad komt niet pal achter de woningen, maar 
gaat door de groenstrook aan de Rillaersebaan. Het is een bosstrook. De grond is 
ons eigendom. Er is naar de verschillende belangen gekeken, maar er is geen 
overleg geweest met de omwonenden. Het tracé is in overleg met provincie en 
Arriva gekozen. We kunnen dit niet meer wijzigen. Wethouder Swaans kan op dit 
moment niet op antwoorden op de vraag waarom deze keuze is gemaakt. 

14 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 

 
De vergadering wordt op 16 maart 2021 om 23:35 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 16 maart 2021 
 

, de voorzitter 
 
 
 
 

, de griffier  
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Amendementen 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Beslispunt Stemming 

A1 CDA, SP, 
PvdA 

6. Raadsvoorstel cultuurnota In de cultuurnota bij hoofdstuk 5.3, na de zinsnede: ‘Er zijn in Goirle 
evenwel nog veel mensen die niet aan cultuurparticipatie doen. Voor 
die mensen, die om wat voor reden dan ook niet deelnemen, verlagen 
we de drempels zodat de beschikbaarheid, bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van het cultuuraanbod’ toe te voegen: ‘en de cultuur 
educatie’ ‘vergroot wordt.  

Amendement 1 wordt aangeno-
men 

A2 CDA, SP, 
PvdA 

6. Raadsvoorstel cultuurnota Een tweede beslispunt toe te voegen: 
2. Bij het opstellen van de uitvoeringsagenda wordt een 
priortering opgesteld, met daarbij een overzicht van de 
financiële consequenties. Deze worden in de voorjaarsnota, c.q. 
begroting verwerkt. 

Amendement 2 word aangeno-
men. 

A3 Pro Actief 
Goirle 
 

6. Raadsvoorstel cultuurnota 1. De cultuurnota vast te stellen. 
2.  Het college opdracht te geven te onderzoeken of een 
Culturele Coöperatie een goed platform is voor de gewenste 
bundeling van krachten (Speerpunt 1.) 

Amendement 3 wordt verwor-
pen. 

A4 CDA Goirle 
Riel, SP, 
D66, PAG
  

7. Startnotitie mobiliteitsplan 
Goirle 
 

Stelt voor de tekst als volgt te amenderen, door op pagina 6 aan de 
lijst van prioriteiten de volgende bullets toe te voegen: 
 
• Ruimte voor de voetganger, fietser en minder-valide 
• Verkeersveiligheid 
• De toelichting genoemd in de motie 

Amendement 4 wordt aangeno-
men.  
 

A5 Arbeiders-
partij 
Goirle/Riel, 
Pro Actief 
Goirle 

8. Raadsvoorstel Nota  
reserves en voorzieningen 
2020 

Het beslispunt 1 in het voorstel te vervangen door de volgende tekst: 
1. De nota reserves en voorzieningen 2020 vast te stellen met 
uitzondering van het opheffen van de reserve volkshuisvesting en met 
uitzondering van het overhevelen van € 1,5 miljoen van de algemene 
grondexploitatie naar de AWR; 2. Beslispunt 2 ongewijzigd te la-
ten. 

Amendement 5 wordt aangeno-
men. 
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Moties 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Dictum Stemming 

M1 CDA, SP, 
PvdA 

6. Raadsvoorstel cultuurnota Draagt het college op: 

• De binnen schoolse cultuureducatie neer te leggen bij docen-
ten die zich ook bezighouden met de buitenschoolse educatie 
in Goirle en Riel. 

• Dit financieel budget-neutraal te laten verlopen. 

• te onderzoeken of dit kan worden uitgevoerd zonder de cofi-
nanciering  van het rijk te verliezen. 

• De uitvoering neer te leggen bij een centrale stichting of coör-
dinator, die specifiek werkt aan juist die verbinding tussen 
educatie en geïntegreerde cultuurbeleving in Goirle en Riel. 

Motie 1 wordt niet in stemming 
gebracht. 

M2 Pro Actief 
Goirle 

6. Raadsvoorstel cultuurnota Draagt het college op: 
1.  Het uitvoeringsprogramma van de cultuurnota 2021 ter consultatie 
voor te leggen aan de raad alvorens het vast te stellen.  
 
en gaat over tot de orde van de dag 

Motie 2 wordt aangenomen. 

M3 SP 7. Startnotitie mobiliteitsplan 
Goirle 

Draagt het college op : 
  
OV als belangrijk aandachtspunt op te nemen in het mobiliteitsplan. 
  
Het OV binnen onze gemeente te evalueren. 
De huidige raad gelegenheid te geven om specifieke onderwerpen 
aan te dragen die in de evaluatie meegenomen moeten worden. 
De uitkomsten van deze evaluatie met de huidige raad te delen.   

Motie 3 wordt aangenomen. 
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Toezeggingen raad per 17 maart 2021   (voorgesteld wordt te besluiten dat grijs-gemarkeerd nr. is AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1 5-2-2021 Rapport rekenkamercommissie 
“Wel of niet thuis geven” 
De raad schriftelijk informeren over 
werkzaamheden voor een plan van 
aanpak voor huisvesting van 
vergunninghouders  

Wethouder Franssen   

2 5-2-2021 Vragen aan het college 
Aangeven hoe Goirle omgaat met 
een aan dat de gemeente Amster-
dam een openbaar register van algo-
ritmes zoals Amsterdam dit gaat op-
stellen.  

Wethouder Immink / 
burgemeester 

  

3 16-12-2020 Raadsvoorstel verordening 
rioolheffing: 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 

 College 2/2/2021: komt 

4 16-12-2020 Raadsvoorstel verordening 
meedoenregeling: verstrekt 
schriftelijk informatie naar 
aanleiding van de begroting over 
structurele en incidentele kosten, 
etcetera. 

Wethouder Johan 
Swaans 

 College 2/2/2021: De informatie wordt nu 
voorbereid.  

5 11-11-2020 Begroting 2020 – visie op 
dienstverlening 

Burgemeester De datum waarop 
dit gebeurt is nog 
onder voorbehoud 

 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/02-februari/19:30/Raadsvoorstel-onderzoeksrapport-Rekenkamercommissie-Wel-of-niet-thuis-geven
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/02-februari/19:30/Raadsvoorstel-onderzoeksrapport-Rekenkamercommissie-Wel-of-niet-thuis-geven
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/02-februari/19:30/Inlichtingen-vanuit-het-college
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
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De raad betrekken bij de visie op 
dienstverlening die in GHO verband 
wordt voorbereid.  

6 7-7-2020 Meedoen makkelijker maken – 
armoedeval  
Eerst zorgen dat het landschap 
minimabeleid goed staat, inclusief 
de meedoenregeling. Volgend jaar 
volgt een uitgebreidere notitie om 
samen alle aspecten aan de 
armoedeval goed in kaart te brengen 
zodat daar de juiste keuzes in 
gemaakt kunnen worden.  

Wethouder Immink 2021  

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

Wethouder Piet Poos Rond de 
voorjaarsnota  

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 
privatisering sportparken 

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

9 31-1-2017 Locatieonderzoek 't Loket lange 
termijn:  
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 
wachten wij af voordat wij aan de slag gaan met de 
huisvesting.  

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
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
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10 31-1-2017 Locatieonderzoek 't Loket lange 
termijn:  
Mainframe wordt in het onderzoek 
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 
bestuur 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. 
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Toezeggingen oordeelsvormende vergaderingen   (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN) 

Nr. Datum  Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1 23-02-21 Startnotitie mobiliteitsplan.  
De raad op de hoogte houden van 
de plannen en de te maken 
afspraken met de Provincie over het 
openbaar vervoer.  

Wethouder Swaans   

2 23-02-21 Raadsvoorstel overheveling 
budgetten.  
Beantwoording schriftelijke vragen 
van LRG en de nog schriftelijk te 
stellen vragen van D66 
(schuldhulpverlening gaat naar 
armoedebestrijding).  

Wethouder Immink 
Wethouder Swaans 

Besluitvormende 
vergadering van 16 
maart 

 

3 23-02-21 Cultuurnota.  
In het platform is ook plek voor 
ondernemers. 

Wethouder Swaans   

4 23-02-21 Cultuurnota.  
De raad wordt in de gelegenheid 
gesteld om een zienswijze in te 
dienen bij het 
uitvoeringsprogramma. 

Wethouder Swaans  Raadsvergadering 16-03-2021: 
Met de aangenomen motie ‘voorhangprocedure’ is 
deze toezegging van de wethouder overruled.  

5 23-02-21 Cultuurnota.  
De toezeggingen gedaan bij de 
beeldvormende vergadering en de 
oordeelsvormende vergadering 
worden royaal voor de 
besluitvormende vergadering 
afgedaan. 

Wethouder Swaans Besluitvormende 
vergadering van 16 
maart 

Bij de stukken van de besluitvormende vergadering 
van 16 maart zijn de nog openstaande vragen 
beantwoord in een daarbij gevoegd document. 

https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/06-Motie-PAG-Voorhangprocedure-uitvoeringsprogramma-Cultuurnota.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/16-maart/19:30/06-Toezeggingen-cultuurnota-beeld-en-oordeelsvormende-vergadering-10-3.pdf
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6 23-02-21 Cultuurnota.  
Twee vragen van het CDA worden 
nog beantwoord. Betreft huur 
lokalen Jan van Besouw na 2023 en 
cultuurcoördinatie niet meer bij 
Factorium.  

Wethouder Swaans Besluitvormende 
vergadering van 16 
maart 

De antwoorden op de vragen van de CDA-fractie 
zijn opgenomen in een document dat beschikbaar 
was bij de stukken voor de raadsvergadering van 
16 maart. 

7 9-2-2021 Informatie over ‘Verdraaide 
organisaties’ van Wouter Hart 
verstrekken via e-book of lezing. 

Secretaris Jolie 
Hasselman 

  

8 9-2-2021 Midpoint.  
Cijfers en feiten aanleveren. Wat 
kost Midpoint en wat levert het op 
voor de economie, groei en 
werkgelegenheid. Statistieken 
aanleveren over projecten die 
gericht zijn op Goirle danwel 
projecten waarin Goirle deelneemt.  

Midpoint, Bas Kapitein   

9 21-1-2021 APV 
Het moet mogelijk zijn om 
handhaving woonoverlast toe te 
voegen aan de VTH-evaluatie. 
Misschien zijn er ook nog andere 
artikelen waarover we kunnen 
rapporteren 

Burgemeester 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/16-maart/19:30/06-Toezeggingen-cultuurnota-beeld-en-oordeelsvormende-vergadering-10-3.pdf


Bladnummer Datum 

14 16-03-2021 
 

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

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1 19-1-2021 Burgerinitiatief Cultuureducatie:  

• In gesprek gaan met burger-
initiatief Cultuureducatie 
Goirle Riel. 

De brief waarin het burgerinitiatief 
een voorstel doet naar de raad 
sturen.  

Wethouder Swaans  Op 23 februari 2021 heeft het college een 
raadsinformatiebrief aan de raad gezonden. 

2 19-1-2021 M.b.t. de cultuurnota aan de raad 
toezenden:   

• SWOT analyse 

• Planning 
Financiële paragraaf 

Wethouder Swaans  Bij de stukken van de besluitvormende vergadering 
van 16 maart zijn de nog openstaande vragen 
beantwoord in een daarbij gevoegd document. 

3 19-1-2021 Huur / tarieven: 
Hoe verhoudt het gratis ter 
beschikking stellen van lokalen in 
het cultureel centrum zich tot een 
verhoging van de tarieven voor 
sport? 
Hoe reëel is een (duurzaam) 
verdienmodel? 

Wethouder Swaans  Bij de stukken van de besluitvormende vergadering 
van 16 maart zijn de nog openstaande vragen 
beantwoord in een daarbij gevoegd document. 

4 19-1-2021 Cultuurcoördinator:   
Hoeveel uur is er beschikbaar voor 
een cultuurcoördinator en 
combinatiefunctionaris.  

Wethouder Swaans  Bij de stukken van de besluitvormende vergadering 
van 16 maart zijn de nog openstaande vragen 
beantwoord in een daarbij gevoegd document. 

5 19-1-2021 Uitvoeringsagenda Cultuur:   

• De raad betrekken.   

• Jongeren betrekken. 
Ondernemers betrekken. 

Wethouder Swaans   

https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-23-2-2021-bij-toezegging-brief-burgerinitiatief.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/16-maart/19:30/06-Toezeggingen-cultuurnota-beeld-en-oordeelsvormende-vergadering-10-3.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/16-maart/19:30/06-Toezeggingen-cultuurnota-beeld-en-oordeelsvormende-vergadering-10-3.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/16-maart/19:30/06-Toezeggingen-cultuurnota-beeld-en-oordeelsvormende-vergadering-10-3.pdf


Bladnummer Datum 

15 16-03-2021 
 

6 19-1-2021 Uitvoeringsagenda Cultuur: 
Het lijkt niet logisch om een 
uitvoeringshoofdstuk tegelijk om 
met dit visiestuk te behandelen. Aan 
de regiegroep vragen zich te buigen 
over de uitvoeringsagenda. 

Regiegroep  Op 23 februari 2021 heeft het college een 
raadsinformatiebrief aan de raad gezonden. 

 
 

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 
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. 

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

https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-23-2-2021-bij-toezegging-brief-burgerinitiatief.pdf
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 

16 16-03-2021 
 

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

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

 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

