BESLUITENLIJST

Raadsvergadering 20 april 2021 (19:30 uur –digitaal) – voortgezet op 21 april 2021 (digitaal)

Aanwezig

Raad:
Mark Verhoeven (Lijst Riel-Goirle), Erik Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Cees Pelkmans (Lijst Riel Goirle), Paul Brouwers (Lijst Riel-Goirle),
Fons Smits (CDA), Sjaak Sperber (CDA), Ineke Wolswijk (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 GoirleRiel – agendapunten 1 t/m 7 en 10b)
College:
Mark van Stappershoef (burgemeester), Jolie Hasselman (secretaris), Marijo Immink (wethouder), Johan Swaans (wethouder), Liselotte
Franssen (wethouder), Tess van de Wiel (wethouder – tot en met agendapunt 7)

Afwezig

Raad:
College:

Voorzitter
Griffier
Griffie

Burgemeester Mark van Stappershoef
Berry van ’t Westeinde
Carlo Zwartendijk

Opmerking

De vergadering van 20-04-2021 kunt u hier terugkijken. De voortzetting van de vergadering op 21-04-2021 kunt u hier terugkijken.
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1

Opening - presentielijst

De voorzitter opent de vergadering.

2

Vaststelling van de agenda

Aan de agenda worden 2 moties over niet op de agenda opgenomen onderwerpen
toegevoegd (10a en 10b).

3

Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 16 maart en 30
maart (eerste en tweede deel) 2021

De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

4

Lijst ingekomen stukken
Op deze lijst zijn alle voor de raad binnengekomen stukken gerubriceerd vermeld, voorzien van een behandeladvies van de regiegroep. De raad kan voorstellen om de procedure van afdoening te
wijzigen van de opgenomen stukken.

5

Raadsvoorstel inkoop sociaal domein
Voorgesteld besluit
1. Een zienswijze te geven op onderstaande uitgangspunten
voor een nieuwe inkoopstrategie sociaal domein: 1.1 Van
open-einde financiering naar grip op de financiën met meer
gesloten financiering per segment;1.2 Van zorg overnemen
naar (daar waar mogelijk) het vinden van oplossingen in het
gewone leven (normaliseren);1.3 Van een individualistisch
en groot zorglandschap naar een overzichtelijk en kwalitatief
veld zorgaanbieders dat elkaar kent;1.4 Van oog voor de
zorgvraag naar oog voor zorgvraag én maatschappelijke rol
(werk, opleiding);1.5 Van lange procedures naar snel op weg
geholpen;1.6 Van achteraf handhaven naar oneigenlijk gebruik voorkomen en het geld besteden aan zorg.
2. Een zienswijze te geven op de drie praatplaten voor de regionale inkoop jeugdhulp, Wmo en Participatie.

De raad stemt in met de lijst ingekomen stukken.

Amendementen en moties
3 amendementen (A1 t/m A3) en twee moties (M1 en M2) zijn ingediend.
Stemmingen
De beide moties worden overgenomen (M1 met opmerking van de wethouder) en
niet in stemming gebracht. Over de amendementen wordt elektronisch gestemd
(zie hieronder). Amendement 2 wordt aanvaard. Amendementen 1 en 3 worden
verworpen.
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt zonder stemming unaniem door de raad
aanvaard.
Uiteindelijk raadsbesluit:
De volgende zienswijze te geven op de regionale inkoop Sociaal Domein:
De nieuwe inkoopstrategie Sociaal Domein moet leiden tot meer regie en grip op
de uitgaven. Dit moet onder andere worden bewerkstelligd door het werken naar
een meer gesloten financiering en door zorg te bieden daar waar zorg ook echt
noodzakelijk is.
De stukken bestudeerd te hebben geeft ons vertrouwen dat er met inbegrip van
de opmerkingen door de diverse adviseurs (ROSA en de RKC) naar een
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inkoopstrategie gewerkt kan worden die zowel efficiëntie als doelmatigheid van
de zorg en participatie in het vizier heeft.
Om deze zorg te kunnen bieden hebben we zorgverleners nodig die het verlenen
van kwalitatief hoogstaande zorg op een veel hogere plaats hebben dan staan dan
het snel rijk worden.
Wij zijn dan ook van mening dat het goed is om met minder aanbieders van zorg in
zee te gaan en dat we hier het kaf van het koren gaan scheiden en er een overzichtelijker veld van zorgverleners ontstaat.
Wij pleiten voor het behoud van lokale aanbieders die de kwaliteitstoets doorstaan hebben. Deze hebben voor ons de voorkeur om ingezet te worden in ons
dorp.
Normaliseren is goed. Investeer in het sociale netwerk
Daar waar algemene middelen of collectieve voorzieningen ingezet kunnen worden om soelaas te bieden heeft dat natuurlijk de voorkeur. Zo ook het versterken
van het sociale netwerk.
Niet alle zorg- en hulpvragen hebben een psycho-medische oorsprong en kunnen
door het sociale netwerk, al dan niet ondersteund door opvoedkundige specialisten, worden opgelost.
Wij pleiten dan ook voor minder individuele interventies op basis van risicotaxaties, meer versterking van sociale netwerken en een betere inzet van ervaren professionals op het moment dat het probleem nog niet escaleert.
Daarmee is te voorkomen dat te veel gewone problemen verworden tot grootschalige zorgproblemen.
Echter vinden wij wel dat bij signalen van verslechterende cliënt situatie er efficient in zorg opgeschaald moet kunnen worden en er niemand tussen de wal en het
schip geplet mag worden.
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Het versterken van het sociale netwerk zal ons inziens een positief effect hebben
op de lengte van de wachtlijsten en daarmee in dienst staan van wachtlijst verkorting en het afnemen van de noodzaak voor overbruggingszorg.

6

Raadsvoorstel definitieve besluitvorming Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS)
Voorgesteld besluit
1.De definitieve Regionale Energie-en Klimaatstrategie Hart van
Brabant vast te stellen.

Amendementen en moties
3 moties zijn ingediend (M3, M4 en M5). Zie hieronder.
Stemmingen
M3 is overgenomen. M4 wordt aangehouden. Over M5 wordt elektronisch gestemd.
Motie geen kerncentrale in Goirle
Arno de Laat
Voor ons is zeker geen NIMBY project waarvan wij hopen dat het een steen in de
vijver is die door andere gemeenten in Nederland en de rest van de wereld wordt
overgenomen.
Uiteindelijk raadsbesluit:
De raad stemt zonder stemming in het voorstel.

7

Raadsvoorstel voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan
Bakertand
Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van de verslagen van het planteam;
2. Kennis te nemen van de resultaten van de omgevingsdialoog;
3. Kennis te nemen van de tabel Woningbouwprogramma;
4. Kennis te nemen van de nadere randvoorwaarden die door het
college zijn gesteld.
5. Het Schetsontwerp De Bakertand vast te stellen.
6. Een keuze te maken voor scenario 2 voor het
woningbouwprogramma voor deelgebied C (afronding Hoge Wal).

Amendementen en moties
Er worden 1 amendement (A4) en 3 moties (M6, M7 en M8) zijn ingediend
Stemverklaring
Stijn van den Brekel heeft geen probleem met de aanpassing van de motie M8.
Stemmingen
Over de moties en amendementen wordt elektronisch gestemd. (Zie hieronder).
Allen zijn aangenomen.
De raad stemt zonder stemming in met het geamendeerde raadsbesluit.
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Uiteindelijk raadsbesluit:
1.
Kennis te nemen van de verslagen van het planteam;
2.
Kennis te nemen van de resultaten van de omgevingsdialoog;
3.
Kennis te nemen van de tabel Woningbouwprogramma;
4.
Kennis te nemen van de nadere randvoorwaarden die door het college zijn
gesteld.
5.
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
6.
Een keuze te maken voor scenario 2 voor het woningbouwprogramma
voor deelgebied C (afronding Hoge Wal).

8

Startnotitie programma groen
Voorgesteld besluit
1. De startnotitie Programma groen vast te stellen

Amendementen en moties
1 amendement (A5) is ingediend. Het amendement wordt na een toezegging niet
in stemming gebracht.
Toezegging
Wethouder Swaans zegt toe dat het college de punten 1, 3, 5, 6, 7 en 9. De aanduiding “vrij van exoten” bij punt 9 betekent dat dit niet eenvoudig is en extra
middelen kost. Punt 10 wordt aangepast, in die zin dat er eens in de 2 jaar een beknopte evaluatie plaatsvindt en eens in de 5 jaar een uitvoeriger.
De toezegging luidt dan om in het programma Groen het volgende op te nemen:
1. Aan figuur 1 (p.4) worden aan de meest rechtse kolom toegevoegd: REKS en
(Omgevings)programma Water;
3. 'In het groenstructuurplan worden de verschillende waarden van groen beschreven. Deze sluiten nog steeds aan bij de huidige visie op groen.' (p.6) en de
daarna volgende opsomming worden vervangen door de volgende tekst en opsomming:
'Door een combinatie van bestaand beleid in het Groenstructuurplan en nieuw beleid gaan we voor de toekomst uit van de volgende waarden:
Groen als visitekaartje
Functioneel groen
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Basiskwaliteit groen waarborgen
Biodiversiteit
Klimaatadaptatie
Verbondenheid met het omliggend landschap
Beheerbaar en betaalbaar groen'
5. De voorlaatste en voorvoorlaatste alinea op pagina 6 worden verwijderd ('Deze
waarden ... groenstructuren aangevuld');
6. De zin 'Kwaliteit is daarbij uiteindelijk belangrijker dan kwantiteit' (p.7, uitgangspunt 2.3) wordt vervangen door: 'Kwaliteit bij de aanplant van bomen, heesters en
struiken is belangrijker dan kwantiteit.'
7. Na de woorden 'wordt opgesteld.' (p.8, uitgangspunt 3) wordt toegevoegd: 'Bij
nieuwe aanplant en vervanging zoeken we naar meer variatie in soorten, passend
bij die omgeving.'
9. Op pagina 9 wordt een uitgangspunt 5.3 toegevoegd: 'Beheer en onderhoud
maken dat het groen verkeersveilig is en vrij van exoten, afval en ongedierte.'
10. Na '2022 en verder' (p. 10, hoofdstuk 6) wordt de volgende passage toegevoegd: 'Het college rapporteert eens per 2 jaar over de bereikte doelen en ingezette middelen aan de raad. Het Programma Groen wordt vijfjaarlijks geëvalueerd
door de raad. Bij de uitvoering van de evaluatie wordt het inwonerpanel bevraagd
en in overleg met het B-Team een toetsingskader opgesteld.
Stemverklaring
Erik Schellekens geeft aan helemaal akkoord te zijn met wat er is besproken en de
punten die door de wethouder zijn benoemd. Wij gaan ervan uit dat deze ook in
het programma groen terecht komen. Wij zijn heel tevreden over de uitkomst.
Uiteindelijk raadsbesluit:
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.

9

Inlichtingen vanuit het college

De burgemeester geeft aan dat het Oranjecomite twee online activiteiten
organiseert op www.oranjefeestgoirle.nl op koningsdag.
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De LOG zendt op 4 mei een dodenherdenking uit. Er vindt een kranslegging plaats
waarbij een raadslid wordt betrokken.

10

Vragen aan het college

Vragen van Bert van der Velden aan het college
1.
Is de oude gemeentewerf achter de van Hessen Kasselstraat grond van de
Gemeente?
2.
Zijn er nog plannen om iets met dit toch wel groot stuk grond te gaan
doen? Denk aan woningbouw of als binnen plantsoen in samenspraak met de
buurt opnieuw inrichten?
3.
Wordt er op deze grond nog onderhoud gepleegd?
Wethouder Franssen geeft aan dat er een binnen perceel is, dat eigendom is van
de gemeente. Met de omwonenden is er overleg om te komen tot een verkoop. Er
komt een voorstel aan het college. Om die reden is er nu geen onderhoud. Er
wordt 1 keer per jaar gemaaid. Als er puin ligt, kan dit worden gemeld, want dan
wordt het opgeruimd.

10a

10a: Motie over niet op de agenda opgenomen onderwerp: Vrijstelling giften bijstand
Draagt het college op,
• Bijstandsgerechtigden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór 1 juni
a.s. een vrijstelling te geven van €1200,- per jaar,
• Daarnaast de bijstandsgerechtigden die hier in het verleden een
boete kregen onder een bedrag €1.200,- per jaar aan giften wordt
kwijtgescholden en gerehabiliteerd wordt.

Wethouder Immink geeft aan de dat het college de motie overneemt. Er is extra
tijd nodig, om te zorgen dat alle instructies en documenten zijn aangepast. Dit lukt
per 1 juli zeker, mogelijk kan het eerder.
De motie wordt na deze toezegging niet in stemming gebracht.

10b Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp: holocaust namen monument
Roept het college op de namen van het gezin Dasché Edith, Valerie,
Elizabeth, Tobias, Erich. Te adopteren op het Holocaust Namenmonument.

De motie wordt overgenomen door het college.

11

De voorzitter sluit de vergadering.

Sluiting

De vergadering wordt op 20 april 2021 om 23:30 uur geschorst, op 21 april 2021 om 19:30 uur voortgezet en gesloten om 21:10.
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 20 maart 2021
, de voorzitter

, de griffier
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Stemming

A1

PAG

5. Raadsvoorstel inkoop
sociaal domein: Oproep onderzoek opzetten uitvoeringsdienst

De zienswijze in het voorstel als volgt aan te passen:
Besluit:
De volgende zienswijze te geven op de regionale inkoop Sociaal
Domein:
- het Algemeen Bestuur van Hart van Brabant op te roepen om te
onderzoeken of een uitvoeringsdienst Hart van Brabant voor het
Sociaal Domein een bijdrage kan leveren aan meer zicht en grip op het
Sociaal Domein.

Verworpen met 4 stemmen voor
(PAG en Arbeiderspartij) en 15
stemmen tegen (LRG, CDA, VVD,
SP, D66, PvdA)

A2

D66

5. Raadsvoorstel inkoop
sociaal domein

De zienswijze in het voorstel als volgt aan te passen:
Besluit:
De volgende zienswijze te geven op de regionale inkoop Sociaal
Domein:

Unaniem aanvaard

De nieuwe inkoopstrategie Sociaal Domein moet leiden tot meer regie
en grip op de uitgaven. Dit moet onder andere worden bewerkstelligd
door het werken naar een meer gesloten financiering en door zorg te
bieden daar waar zorg ook echt noodzakelijk is.
De stukken bestudeerd te hebben geeft ons vertrouwen dat er met
inbegrip van de opmerkingen door de diverse adviseurs (ROSA en de
RKC) naar een inkoopstrategie gewerkt kan worden die zowel
efficiëntie als doelmatigheid van de zorg en participatie in het vizier
heeft.
Om deze zorg te kunnen bieden hebben we zorgverleners nodig die
het verlenen van kwalitatief hoogstaande zorg op een veel hogere
plaats hebben dan staan dan het snel rijk worden.
Wij zijn dan ook van mening dat het goed is om met minder
aanbieders van zorg in zee te gaan en dat we hier het kaf van het
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Beslispunt
koren gaan scheiden en er een overzichtelijker veld van zorgverleners
ontstaat.
Wij pleiten voor het behoud van lokale aanbieders die de
kwaliteitstoets doorstaan hebben. Deze hebben voor ons de voorkeur
om ingezet te worden in ons dorp.
Normaliseren is goed. Investeer in het sociale netwerk
Daar waar algemene middelen of collectieve voorzieningen ingezet
kunnen worden om soelaas te bieden heeft dat natuurlijk de
voorkeur. Zo ook het versterken van het sociale netwerk.
Niet alle zorg- en hulpvragen hebben een psycho-medische oorsprong
en kunnen door het sociale netwerk, al dan niet ondersteund door
opvoedkundige specialisten, worden opgelost.
Wij pleiten dan ook voor minder individuele interventies op basis van
risicotaxaties, meer versterking van sociale netwerken en een betere
inzet van ervaren professionals op het moment dat het probleem nog
niet escaleert.
Daarmee is te voorkomen dat te veel gewone problemen verworden
tot grootschalige zorgproblemen.
Echter vinden wij wel dat bij signalen van verslechterende client
situatie er efficiënt in zorg opgeschaald moet kunnen worden en er
niemand tussen de wal en het schip geplet mag worden.
Het versterken van het sociale netwerk zal ons inziens een positief
effect hebben op de lengte van de wachtlijsten en daarmee in dienst
staan van wachtlijst verkorting en het afnemen van de noodzaak voor
overbruggingszorg.

Stemming
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Stemming

A3

APGR

5. Raadsvoorstel inkoop
sociaal domein

Aan de zienswijze toe te voegen de volgende tekst;
Wanneer er sprake is van een langdurige relatie is tussen aanbieder
en client, het mogelijk moet zijn, indien de client dit wenselijk vindt,
deze relatie voort te zetten.
Overwegingen;
- De huidige aanbieder is goed op de hoogte van alle zaken die spelen.
- Vaak is er een vertrouwensband ontstaan.
- Door de verplichting met een andere aanbieder in zee te gaan kan
het een negatief effect hebben op de reeds bereikte resultaten.

Verworpen met 3 stemmen voor
(SP en Arbeiderspartij) en 16
stemmen tegen (LRG, CDA, PAG,
VVD, D66, PvdA)

A4

PvdA

7. Raadsvoorstel stedenbouwkundig plan Bakertand

Ondergetekende stelt voor om punt 5 van het besluit te vervangen
door:
5. Het Schetsontwerp De Bakertand vast te stellen, met behoud van
een groene zone van ca. 30 meter bij de wijk Boschkens.

Aangenomen met 12 stemmen
voor (LRG (Brouwers, Pelkmans
en Schellekens), CDA, SP, D66,
PvdA, AP) en 7 stemmen tegen
(LRG (Verhoeven), PAG en VVD)
Met de aantekening dat Mark
Verhoeven achteraf aangeeft dat
hij zich heeft vergist bij het uitbrengen van zijn stem).

A5

PAG

8. Startnotitie programma
groen

Het besluit te vervangen door:
De startnotitie groen gewijzigd vast te stellen met inachtneming van
de volgende wijzigingen:
1. Aan figuur 1 (p.4) worden aan de meest rechtse kolom toegevoegd:
REKS en (Omgevings)programma Water;
2. 'Het natuurbod is een parallel spoor dat we in regionaal verband
verder uitvoering geven' (p.5) wordt gewijzigd in: 'Het natuurbod is
een parallel spoor dat we in regionaal verband verder uitvoering
geven, nadat de raad daarvoor de uitgangspunten heeft bepaald.'
3. 'In het groenstructuurplan worden de verschillende waarden van
groen beschreven. Deze sluiten nog steeds aan bij de huidige visie op

Niet in stemming gebracht na
toezegging wethouder.
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groen.' (p.6) en de daarna volgende opsomming worden vervangen
door de volgende tekst en opsomming:
'Door een combinatie van bestaand beleid in het Groenstructuurplan
en nieuw beleid gaan we voor de toekomst uit van de volgende
waarden:
Groen als visitekaartje
Functioneel groen
Basiskwaliteit groen waarborgen
Biodiversiteit
Klimaatadaptatie
Verbondenheid met het omliggend landschap
Beheerbaar en betaalbaar groen'
5. De voorlaatste en voorvoorlaatste alinea op pagina 6 worden
verwijderd ('Deze waarden ... groenstructuren aangevuld');
6. De zin 'Kwaliteit is daarbij uiteindelijk belangrijker dan kwantiteit'
(p.7, uitgangspunt 2.3) wordt vervangen door: 'Kwaliteit bij de
aanplant van bomen, heesters en struiken is belangrijker dan
kwantiteit.'
7. Na de woorden 'wordt opgesteld.' (p.8, uitgangspunt 3) wordt
toegevoegd: 'Bij nieuwe aanplant en vervanging zoeken we naar meer
variatie in soorten, passend bij die omgeving.'
8. Na 'koppelen van budgetten.' (p. 8, uitgangspunt 4) wordt
toegevoegd: 'Het kapbeleid wordt zodanig aangepast dat ook wordt
voorzien in een bijdrage aan CO2-neutraliteit in de periode tot 2050'.
9. Op pagina 9 wordt een uitgangspunt 5.3 toegevoegd: 'Beheer en
onderhoud maken dat het groen verkeersveilig is en vrij van exoten,
afval en ongedierte.'
10. Na '2022 en verder' (p. 10, hoofdstuk 6) wordt de volgende
passage toegevoegd: 'Het college rapporteert jaarlijks over de
bereikte doelen en ingezette middelen aan de raad. Het Programma
Groen wordt driejaarlijks geëvalueerd door de raad. Bij de uitvoering

Stemming
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Stemming

van de evaluatie wordt het inwonerpanel bevraagd en in overleg met
het B-Team een toetsingskader opgesteld.
Moties
Nr.

Indiener

Agendapunt /
onderwerp

Dictum

Stemming

M1

LRG

5. Raadsvoorstel inkoop
sociaal domein

Verzoekt het college:
Bij de uitwerking van de inkoopstrategie de onderstaande zaken onder de aandacht te brengen
(1 t/m 7 overeenkomstig met de motie uit de gemeente Dongen):
1. Aandacht voor resultaatgericht werken, zichtbaar in het volgende:
a) Zorg voor het scherp formuleren van de te bereiken doelen bij de
opdrachtverlening (aan de voorkant).
b) Monitor de voortgang van het behalen van deze doelen gedurende
het proces periodiek zodat tussentijdse bijstelling mogelijk is.
c) Evalueer aan het eind van het proces, beoordeel of de doelen zijn
gehaald en leer van het proces. Monitor periodiek de kwaliteit en de
kwantiteit van de zorgverlening;
2. Besteed in het aanbestedingstraject naast financiële criteria ook,
en vooral, aandacht aan aspecten als kwaliteit van zorg, samenwerkingsbereidheid en flexibiliteit en dergelijke;
3. Betrek bij de uitwerking van de uitgangspunten de bevindingen, resultaten en conclusies en aanbevelingen van het rapport van ‘follow
the money’ en het AEF-onderzoek naar de financiële tekorten in de
jeugdzorg;
4. Heb aandacht voor goed toezicht op de uitvoering van de zorg
door de organisaties en instellingen; bestrijdt oneigenlijk gebruik van
gemeenschapsgeld; stel daartoe bijvoorbeeld een geschillencommissie (of mogelijkheid van mediation) in;

Overgenomen door het college
met een kanttekening voor wat
betreft het 8ste punt. Daar waar
mogelijk wordt zorg in de eigen
vorm verleend, maar dat is niet
altijd mogelijk. Bij vaker voorkomende zorg kan er vaker gebruik
gemaakt worden van lokale zorg,
maar dan moeten de ondernemers zich wel hebben ingeschreven.
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Stemming

5. Geef aandacht en nadere uitwerking aan het begrip ‘normaliseren’.
Denk hierbij aan een betere aansluiting van de zorg op het aanbod in
het ‘voorliggend veld’ en vice versa;
6. Beloon de organisaties en instellingen die het goed doen (goede
zorg verlenen, voldoen aan de gestelde eisen, snel resultaat bereiken,
samenwerkingsgericht zijn) in positieve zin;
7. Zorg ervoor dat onze inwoners -met name de mensen die complexe zorg nodig hebben- snel geholpen (blijven) worden, voorkom
wachtlijsten en
8. Ervoor te zorgen dat zorg zoveel mogelijk in de eigen omgeving kan
worden verleend en dat bij de inkoop daarom voldoende ruimte is
voor lokale aanbieders.
M2

PAG

5. Raadsvoorstel inkoop
sociaal domein

Roept het college op:
1. De VNG te verzoeken deze kwestie op de agenda te zetten bij de
kabinetsformatie.
2. Daar zich sterk te maken voor een afdoende oplossing voor alle gemeenten in dit dossier.
3. Het Rijk te bewegen tot aanpassing van de systematiek omtrent de
voorziening huishoudelijke hulp in de WMO, door bijvoorbeeld een
eenvoudige maar effectieve inkomens- en vermogenstoets in te voeren voor de WMO.

Niet in stemming gebracht. Overgenomen door het college

M3

LRG

6. Raadsvoorstel REKS: wind
boven bos

Verzoekt het college:
▪ Op dit moment een zeer kritische houding aan te nemen over het
zoekgebied wind boven bos;
▪ Een integraal onderzoek -landschapsvisie- te laten uitvoeren alle
naar de opgave in het zoekgebied (landbouw, natuur, bos, recreatie
en klimaat);
▪ Alle inwoners van onze gemeente de kans te geven hierin te participeren en

Niet in stemming gebracht. Overgenomen door het college. Het
wordt toegevoegd aan het bod
REKS
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Moties
Nr.

Indiener

Agendapunt /
onderwerp

Dictum

Stemming

▪ Naar aanleiding van deze uitkomsten een voorstel aan de raad te
doen over de invulling van het zoekgebied wind boven bos.
M4

PAG

6. Raadsvoorstel REKS: aanvulling budget duurzaamheidslening

Verzoekt het college het volgende
1. Binnen 2 maanden een voorstel aan de raad voor te leggen
voor een kostenneutrale nieuwe duurzaamheidslening, bedoeld voor energiebesparende maatregelen, waar door alle
aan vragen voor een duurzaamheidslening weer in behandeling genomen kunnen worden en niet door geen of te weinig
budget op de plank blijven liggen
2. De raad ieder kwartaal te informeren over omvang van de
uitstaande leningen en de mate waaraan rente /aflossing betalingen ontvangen worden.

Aangehouden. Niet in stemming
gebracht.

M5

SP APGR
PvdA

6. Raadsvoorstel REKS: geen
kerncentrale in de gemeente
Goirle

Spreekt uit:
•
Geen kerncentrale in de gemeente Goirle te willen en zich
daarom tegen toekomstige plannen te zullen verzetten

Aangenomen met 11 stemmen
voor (LRG, PAG, SP, PvdA, APGR)
en 8 stemmen tegen (CDA, VVD
en D66)

M6

LRG, D66,
SP

7. Raadsvoorstel stedenbouwkundig plan Bakertand

De raad een voorstel voor te leggen met daarin:
a) Bij nieuwe koopwoningen te realiseren op grond van de gemeente
standaard in de voorwaarde een zelfbewoningsplicht op te nemen;
b) Bij nieuwe projecten op grond van private partijen, indien juridisch
mogelijk, een zelfbewoningsplicht standaard op te nemen in een anterieure overeenkomst;
c) In prestatieafspraken met woningbouwcorporaties op te nemen
dat bij de verkoop van woningen een zelfbewoningsplicht wordt opgenomen in de verkoopovereenkomst en
d) Dat familieleden in de 1e lijn uitgezonderd zijn van de zelfbewoningsplicht.

Unaniem aangenomen.
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Moties
Nr.

Indiener

Agendapunt /
onderwerp

Dictum

Stemming

M7

LRG, SP

7. Raadsvoorstel stedenbouwkundig plan Bakertand

Verzoekt het college:
▪ De raad een voorstel voor te leggen met daarin uitgewerkt:
a) Bij nieuwe koopwoningen te realiseren op grond van de gemeente
standaard in de voorwaarde een anti-speculatiebeding op te nemen;
b) Bij nieuwe projecten op grond van private partijen, indien juridisch
mogelijk, een anti-speculatiebeding standaard op te nemen in een
anterieure overeenkomst;
c) In prestatieafspraken met woningbouwcorporaties op te nemen
dat bij de verkoop van woningen een anti-speculatiebeding wordt opgenomen in de verkoopovereenkomst en
d) Bij de bepaling van de maximale hoogte van de koopsom een duidelijke rekenformule te hanteren die gekoppeld is aan de Nationale
Hypotheek Garantie.

Aangenomen met 14 stemmen
voor (LRG, CDA, PAG, SP, PvdA en
AP) en 5 stemmen tegen (VVD en
D66)

M8

SP

7. Raadsvoorstel stedenbouwkundig plan Bakertand: definitief ontwerp Bakertand

Draagt het college op: Ruim voor het vaststellen van het bestemmingsplan Bakertand, het ontwerp bestemmingsplan Bakertand aan
de raad voor te leggen, waarbij de raad de mogelijkheid heeft om
met voorstellen het plan aan te passen op die punten die nu nog onduidelijk zijn.

Aangenomen met 14 stemmen
voor (CDA (Sperber en Wolswijk),
PAG, VVD, SP, D66, PvdA en
APGR), 5 tegen (LRG en CDA
(Smits))

M9

SP, PvdA,
PAG

10a: Motie over niet op de
agenda opgenomen onderwerp: Vrijstelling giften bijstand

Draagt het college op,
• Bijstandsgerechtigden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór 1 juni
a.s. een vrijstelling te geven van €1200,- per jaar,
• Daarnaast de bijstandsgerechtigden die hier in het verleden een
boete kregen onder een bedrag €1.200,- per jaar aan giften wordt
kwijtgescholden en gerehabiliteerd wordt.

Overgenomen door college met
opmerking dat extra tijd nodig is
om alle instructies en documenten aan te passen. Dit lukt per 1
juli zeker, mogelijk kan het eerder
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Moties
Nr.

Indiener

M10 APGR

Agendapunt /
onderwerp

Dictum

Stemming

10b: Motie over een niet op
de agenda opgenomen onderwerp: holocaust namen monument

Roept het college op de namen van het gezin Dasché Edith, Valerie,
Elizabeth, Tobias, Erich. Te adopteren op het Holocaust Namenmonument.

Niet in stemming gebracht –
overgenomen door het college
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Toezeggingen raad 20 april 2021

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

Wat

Wie

1

Startnotitie programma Groen In
het programma Groen het volgende
op te nemen:
1. Aan figuur 1 (p.4) worden aan de
meest rechtse kolom toegevoegd:
REKS en (Omgevings)programma
Water;
3. 'In het groenstructuurplan worden
de verschillende waarden van groen
be-schreven. Deze sluiten nog steeds
aan bij de huidige visie op groen.'
(p.6) en de daarna volgende
opsomming worden vervangen door
de volgende tekst en op-somming:
'Door een combinatie van bestaand
beleid in het Groenstructuurplan en
nieuw beleid gaan we voor de
toekomst uit van de volgende
waarden:
Groen als visitekaartje
Functioneel groen
Basiskwaliteit groen waarborgen
Biodiversiteit
Klimaatadaptatie

Wethouder Swaans

21-4-2021

Uiterste
afdoeningsdatum

Wijze afdoening

Bladnummer

Datum
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20-04-2021
Verbondenheid met het omliggend
landschap
Beheerbaar en betaalbaar groen'
5. De voorlaatste en voorvoorlaatste
alinea op pagina 6 worden
verwijderd ('Deze waarden ...
groenstructuren aangevuld');
6. De zin 'Kwaliteit is daarbij
uiteindelijk belangrijker dan
kwantiteit' (p.7, uitgangspunt 2.3)
wordt vervangen door: 'Kwaliteit bij
de aanplant van bomen, heesters en
struiken is belangrijker dan
kwantiteit.'
7. Na de woorden 'wordt opgesteld.'
(p.8, uitgangspunt 3) wordt
toegevoegd: 'Bij nieuwe aanplant en
vervanging zoeken we naar meer
variatie in soorten, passend bij die
omgeving.'
9. Op pagina 9 wordt een
uitgangspunt 5.3 toegevoegd:
'Beheer en onderhoud maken dat
het groen verkeersveilig is en vrij van
exoten, afval en ongedierte.'
10. Na '2022 en verder' (p. 10,
hoofdstuk 6) wordt de volgende
passage toegevoegd: 'Het college
rapporteert eens per 2 jaar over de
bereikte doelen en ingezette
middelen aan de raad. Het
Programma Groen wordt vijfjaarlijks
geëvalueerd door de raad. Bij de
uitvoering van de evaluatie wordt
het inwonerpanel bevraagd en in

Bladnummer

Datum

20

20-04-2021
overleg met het B-Team een
toetsingskader opgesteld.

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 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 Swaans

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

5

11-11-2020

Begroting 2020 – visie op
dienstverlening
De raad betrekken bij de visie op
dienstverlening die in GHO verband
wordt voorbereid.

Burgemeester

De datum waarop
dit gebeurt is nog
onder voorbehoud

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

Wethouder van de
Wiel

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

Bladnummer

Datum
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20-04-2021
mogelijkheden en tijdlijnen van de
privatisering Haspel

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 van de
Wiel

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.

10

31-1-2017

Locatieonderzoek 't Loket lange
termijn:
Mainframe wordt in het onderzoek
meegenomen

Wethouder van de
Wiel

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 afdoenigsdatum
Wijze afdoening

1

06-04-21

Raadsvoorstel definitieve
besluitvorming Regionale Energie
en Klimaatstrategie (REKS).
De heer Topsakal, de heer de
Roover namens buurtvereniging
Spagoza en de heer de Bruijn,
voorzitter van stichting duurzaam
Riel/Goirle uitnodigen voor een
gesprek.

Wethouder
Franssen

2

30-03-21

Stedenbouwkundig ontwerp plan
Bakertand
Een keer met de raads- en
burgerleden in het gebied kijken.

Wethouder
Swaans /
Bakertand BV

3

30-03-21

Startnotitie programma Groen
Terugkomen op de plek van
ondernemers in de startnotitie

Wethouder
Swaans

4

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

5

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

Startnotitie is aangeboden

Besluitvormende vergadering van 16 maart
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6

23-02-21

Cultuurnota.
In het platform is ook plek voor
ondernemers.

Wethouder
Swaans

7

23-02-21

Cultuurnota.
De raad wordt in de gelegenheid
gesteld om een zienswijze in te
dienen bij het
uitvoeringsprogramma.

Wethouder
Swaans

8

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.

9

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.

10

9-2-2021

Organisatieontwikkeling
Informatie over ‘Verdraaide
organisaties’ van Wouter Hart
verstrekken via e-book of lezing.

Secretaris Jolie
Hasselman

Raadsvergadering 16-03-2021:
Met de aangenomen motie
‘voorhangprocedure’ is deze
toezegging van de wethouder
overruled.
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11

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.

12

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

Midpoint,
Directeur

Burgemeester

Griffie heeft contact
opgenomen met directeur
MidPoint over afdoening
toezegging. Aan beantwoording
wordt gewerkt.
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Toezeggingen beeldvormende vergaderingen (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN)
Nr.

Datum raad

Wat

Wie

Uiterste
afdoeningsdatum

1

23-03-‘21

Proeftuin. Verzoek om de raad
eerder dan bij het vaststellen van
het bestemmingsplan een uitspraak
te laten doen, en wel bij het
voorontwerp bestemmingsplan of
bij het ontwerp bestemmingsplan.

Regiegroep

Regiegroep 5 april

4

23-03-‘21

Inkoop sociaal domein.
In de oordeelsvormende
vergadering van 6 april inkoop
sociaal domein agenderen.
In de besluitvormende vergadering
van 20 april de uitgangspunten en
zienswijzen op de
houtskoolschetsen agenderen.
Verzoek aan raadsleden om
aanwezigheid van de heer Verbon
op 6 april – indien wenselijk - te
onderbouwen.

Regiegroep

Regiegroep 5 april

10

19-1-2021

Uitvoeringsagenda Cultuur:
• De raad betrekken.
• Jongeren betrekken.
Ondernemers betrekken.

Wethouder Swaans

Wijze afdoening
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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 van de Wiel

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

Wethouder van de Wiel

Bij toezegging is besproken dat het lang duurt
voordat het moment van uitvoering is bereikt.

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

Datum raad

Wat
gerealiseerd om te zien of dan nog
aan de geluidsnormen wordt
voldaan.

Wie

Uiterste
afdoeningsdatum

Wijze afdoening

