
  
 

 

BESLUITENLIJST 
 

Raadsvergadering 29 Juni 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), 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), 
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), Johan Swaans (wethouder), Liselotte Franssen (wethouder), Tess van 
de Wiel (wethouder) 

  

Afwezig  Raad: Deborah Eikelenboom (SP), 
College: Marijo Immink (wethouder) 

  

Voorzitter Burgemeester Mark van Stappershoef 

Griffier Berry van ’t Westeinde 

  

  

  

  

Opmerking De vergadering van 29-06-2021 kunt u hier terugkijken. 
 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/29-juni/19:30


Bladnummer Datum 

2 29-06-2021 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

1.  Opening - presentielijst De voorzitter opent de vergadering. 

2.  Vaststelling van de agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De agendapunten 4 en 5 worden doorgeschoven naar de besluitvormende verga-
dering van 13 juli 2021. 

3.  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 01-06-2021 De heer Smits vraagt om de lijst van aanwezigen aan te vullen met de heer Smits 
als wethouder Van der Wiel. Zij waren wel aanwezig bij deze vergadering. 
 
De raad stelt de besluitenlijst gewijzigd vast. 

4.  Afscheid raadslid Monique van Brederode Dit agendapunt is doorgeschoven naar de besluitvormende raadsvergadering van 
13 juli 2021. 

5.  Raadsvoorstel tussentijdse benoeming nieuw raadslid 
 

Dit agendapunt is doorgeschoven naar de besluitvormende raadsvergadering van 13 
juli 2021.  

6.  Raadsvoorstel invullen vacature burgerlid 
Voorgesteld besluit 
De volgende persoon te benoemen als burgerlid: 
VVD - N.P.J.M. Verschuuren 
 

Stemming 
Een stemcommissie wordt ingesteld bestaand uit de Paul Brouwers en Fons Smits. 
 
Op maandag 5 juli is de stemcommissie bijeengekomen en heeft de stemmen ge-
teld.  
Tijdens de raadsvergadering waren 18 raadsleden aanwezig. Er zijn 18 stemmen 
uitgebracht. Bij de stemming voor het burgerraadslid zijn 17 stemmen uitgebracht 
op Niels Verschuuren. 1 stem was ongeldig. 
 
In overeenstemming met artikel 2.5 tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluit-
vorming heeft de voorzitter van de raad de uitslag van de stemming zo spoedig 
mogelijk na dit tijdstip openbaar gemaakt. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit conform het voorstel.   

7.  Raadsvoorstel doorvoeren wijzigingen in gezamenlijke 
Rekenkamercommissie 

Stemming 
Een stemcommissie wordt ingesteld bestaand uit de Paul Brouwers en Fons Smits. 
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Voorgesteld besluit 
1. de Verordening op de Rekenkamercommissie Goirle 2020 met in-

gang van 1 september 2021 in te trekken; 
2. de Verordening Rekenkamercommissie gemeente  Goirle 2021 

vast te stellen en de datum van inwerkingtreding te bepalen op 1 
september 2021; 

 

 
Op maandag 5 juli is de stemcommissie bijeengekomen en heeft de stemmen ge-
teld.  
Tijdens de raadsvergadering waren 18 raadsleden aanwezig. Er zijn 18 stemmen 
uitgebracht. Bij de stemming voor het lid van de Rekenkamercommissie zijn 18 
stemmen uitgebracht op Kees van Daal. 
 
In overeenstemming met artikel 2.5 tijdelijke wet digitale beraadslaging en be-
sluitvorming heeft de voorzitter van de raad de uitslag van de stemming zo spoe-
dig mogelijk na dit tijdstip openbaar gemaakt. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit conform het voorstel.   

8.  Begroting regio Hart van Brabant 2022 – Jaarrapport Hart van 
Brabant 2020 – Jaarstukken Midpoint Brabant 
Voorgesteld besluit 
1. Kennis te nemen van het jaarrapport 2020 exclusief jeugdhulp 

van de regio Hart van Brabant;  
2. Kennis te nemen van de jaarrekening  en het jaarrapport 2020 

van Midpoint Brabant.  
3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van Hart van 

Brabant en Midpoint Brabant; 
4. De financiële consequenties hiervan op te nemen in de op te 

stellen gemeentelijke begroting 2022; 
5. Zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 regio 

Hart van Brabant kenbaar te maken. 
a. De raad van Goirle heeft waardering voor de inzet van het 

programmabureau dat met een kleine bezetting samen 
met de gemeenten ook tijdens de coronacrisis veel weet te 
realiseren. 

 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.   
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b. Gelet op de financiële situatie van de gemeente Goirle en 
de overige deelnemende gemeenten beschouwt de raad 
van Goirle het als een belangrijk signaal en noodzakelijke 
stap om de indexering van het budget te beperken. 

c. Gezien de financiële situatie in Goirle is het belangrijk dat 
er buiten de begroting om, geen financiële middelen 
worden gevraagd. Het is voor de gemeente Goirle niet 
mogelijk om gedurende het jaar extra middelen 
beschikbaar te stellen. Als de ambities zoals beschreven in 
de SMA niet passen bij de begroting 2022, moet er gekeken 
worden of het ambitieniveau bijgesteld moet worden.  

9.  Begroting Regionale Ambulance voorziening (RAV), Jaarstukken 
RAV 2020 en GR versie 6 RAV Brabant Midden-West-Noord 
Voorgesteld besluit 
1. in te stemmen met de Gemeenschappelijke Regeling versie 6.0 

van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-
West-Noord.  

2. een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2022 
van de RAV Brabant Midden-West-Noord  

3. kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de RAV Brabant 
Midden-West-Noord 

 

Toezegging 
Het college zoek uit waarom in er verschillen bestaan tussen de door de GR-en ge-
hanteerde loon- en prijsindexcijfers.  
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.   

10.  Jaarstukken 2020 en begroting 2022 GGD Hart voor Brabant (Til-
burg)  
Voorgesteld besluit 
1. Een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2022 

van de GGD Hart voor Brabant en de voorgestelde bijdrage van 
€ 34,90 per inwoner 

2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de GGD Hart 
voor Brabant.  

 

 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.   
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11.  Begrotingswijziging 2021, begroting 2022 en gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) 
Voorgesteld besluit 
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsre-

gio Midden- en West-Brabant. 
2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2021 van de Veilig-

heidsregio Midden- en West-Brabant. 
3. In te stemmen met de begroting 2022 van de Veiligheidsregio 

Midden- en West-Brabant en dus geen zienswijze in te dienen. 
4. Toestemming te geven aan het college om in te stemmen met 

de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsre-
gio Midden- en West-Brabant. 

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

12.  Jaarrekening 2020 en (meer)jarenbegroting 2022-2025 
Diamantgroep 
Voorgesteld besluit 
1. Geen zienswijze kenbaar te maken op de (meerjaren)begroting 

2022-2025 van de Diamant-groep. 
2. De jaarrekening 2020 van de Diamant-groep voor kennisgeving 

aan te nemen. 
 
 

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

13.  Jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 incl. meerjarenraming 
2023-2025 Omgevingsdienst Midden en West Brabant  
Voorgesteld besluit 
1. In te stemmen met de voorlopige Jaarrekening 2020 en met 

vertrouwen de daarbij behorende controleverklaring van de ac-
countant tegemoet te zien. 

2. In te stemmen met de Ontwerpbegroting 2022 incl. Meerjaren-
raming 2023-2025 en gebruik te maken van de mogelijkheid om 
zienswijzen in te dienen. 

 
Toezegging 
Wethouder Franssen vraagt aan het bestuur van de OMWB om een toelichting op 
de besparing op de reisbewegingen. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.   
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3. De volgende zienswijze op de Ontwerpbegroting 2022 incl. 
Meerjarenraming 2023-2025 in te dienen bij de OMWB: Wij 
constateren dat de weerstandsratio van de OMWB in de Ont-
werpbegroting 2022 lager is dan het gewenste niveau zoals 
weergegeven in de Kaderbrief. De weerstandsratio dient met 
ingang van 1 januari 2023 weer te vallen tussen de 1,0 en 1,4 

 

14.  Raadsvoorstel projectopdracht strategische heroriëntatie en 
perspectiefnota 2022 
Voorgesteld besluit 
1. In te stemmen met de projectopdracht uit het ‘Projectplan Stra-

tegische heroriëntatie gemeente Goirle’;  
2. Een projectbudget van € 20.000 ter beschikking te stellen, te dek-

ken ten laste van de AWR; 
3. In te stemmen met de ‘Uitgangspunten begroting 2022’ zoals op-

genomen in bijlage I; 
4. In te stemmen de noodzakelijke beleidsvoornemens zoals opge-

nomen in bijlage II meerjarig te verwerken in de programmabe-
groting 2022: 
a. Regionale samenwerking leerplicht  
b. Effecten van de coronacrisis  
c.    Rotonde Tijvoortsebaan/Turnhoutsebaan  
d.   Brug Nieuwkerksbaantje  
e.  Brug Poppelseweg/Nieuwe Lei  
f. Omgevingswet  
g.  Groen  
h. Brandveiligheid  
i. Informatie- en communicatievoorzieningen raad  
j. APPA: Herverzekeren risico’s APPA en uitbesteden 
k. Digitale toegankelijkheid  

Amendementen en moties  
Er worden 2 amendementen (A1 en A2) ingediend. 
 
Stemmingen 
Over de amendementen wordt digitaal gestemd (zie hieronder). Amendement A1 
wordt verworpen en amendement A2 wordt niet in stemming gebracht.  
  
Digitaal wordt over het voorstel gestemd. Tegen het voorstel stemmen SP, D66, 
PvdA en Arbeiderspartij Goirle-Riel. 
 
Stemverklaring 
Janneke van den Hout 
D66 zal tegen het voorstel stemmen. Wij willen wel aangeven dat wij ons construc-
tief opstellen om mee te denken in de ontwikkelingen die nu op ons af gaan ko-
men, maar kunnen niet instemmen met de uitgangspunten zoals die nu zijn opge-
nomen.  
 
Arno de Laat 
Zoals reeds aangegeven als het amendement niet aangenomen zou worden, dan 
zullen wij tegen het voorstel stemmen. Wij volgen het betoog wat mevrouw Criens 
heeft gehouden en stemmen tegen. 
 
Pernell Criens 
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l. Formatie  
m. Intranet  

 

De PvdA ziet geen noodzaak om nu € 20.000 uit te trekken voor een opdracht 
waarvan de financiële kaders gebaseerd zijn op aannames. Het is niet aan deze 
raad om op basis van deze aannames ingrijpende beslissingen te nemen. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit conform het voorstel.   

15.  Motie vreemd aan de orde van de dag: Minimumloon ‘Voor 14’ 
Verzoekt het college: 
Waar mogelijk bij de landelijke politiek te lobbyen om het 
minimumloon naar 14 euro te verhogen. 
 
Verzoekt de griffie: 
De motie op 2 juni 2021 naar de landelijke politieke partijen en de 
VNG te sturen. 
 

Stemming 
Over de motie wordt digitaal gestemd (zie hieronder). 
 
Stemverklaring 
Erik Schellekens 
Het gaat over een verhoging met 40%. Het gaat ook over een koppeling met soci-
ale uitkeringen. Ik kan de gevolgen daarvan niet overzien, dus ik zal tegen deze 
motie stemmen. 
 
Stijn van den Brekel 
Ik stem natuurlijk voor en SP daarmee ook. Ik wil nog meegeven dat de mensen 
hier zelfs van kunnen profiteren. Zeker het inkomen van de lagere inkomens gaan 
hierdoor omhoog door, daar kunnen sommige mensen door profiteren.  
 
Cees Pelkmans 
Ik ga voor deze motie stemmen. Wat voor mij de beweegredenen zijn dat is het pi-
lotproject dat in Amsterdam en Rotterdam gelopen heeft waarbij de mensen in de 
bijstand een X-percentage bij mochten verdienen en dat daarmee ook die mensen 
meer ruimte hebben om uiteindelijk uit die bijstand kunnen komen. Op die manier 
gaat eigenlijk het probleem opgelost worden. Dat zie ik op deze manier bij deze 
motie ook.  
 
Pernell Criens 
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Ik hoop dat wij een signaal kunnen afgeven om dat de nadelen van armoede en 
stress niet te zijn overzien en de voordelen van het verhogen van een minimum 
loon wel. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De motie wordt verworpen. 

16.  Motie vreemd aan de orde van de dag: Hout stook ontmoedigen 
Verzoekt het college: 

− Een bewustwording campagne te beginnen op de nadelige 
effecten van hout stook en hoe deze effecten te voorkomen.  

 

 
 
Stemmingen 
Over de motie wordt digitaal gestemd (zie hieronder). 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad neemt de motie aan.   

- Mededelingen van het college Wethouder Swaans geeft aan dat het college een de brief heeft ontvangen van Ba-
kertand BV. Uiterlijk donderdag stuurt hij deze brief met een raadsinformatiebrief 
aan de raad. Dit zal leiden tot een raadsvoorstel dat het college in de raadsverga-
dering van 13 juli ter behandeling aan de raad zal voorleggen.  
 

17.  Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 

 
De vergadering wordt op 29 juni 2021 om 22:20 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 13 juli 2021. 
 

, de voorzitter 
 
 

 
 

, de griffier  
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Beslispunt Stemming 

A1 D66 14. Strategische heroriëntatie 
en perspectiefnota: nog niet 
instemmen met uitgangspun-
ten en beleidsvoornemens A-
lijst 

De tekst van het voorstel op pagina 1, de punten 3 en 4, te vervangen 
door de volgende tekst: 
Voorstel: 
3. Kennis te nemen van de ‘Uitgangspunten begroting 2022’ zoals 

opgenomen in bijlage II; 
4. Kennis te nemen van de noodzakelijke beleidsvoornemens zoals 

opgenomen in bijlage III. 
 

Verworpen met 3 stemmen voor 
(D66 en Arbeiderspartij Goirle-
Riel) en 15 stemmen tegen (LRG, 
CDA, PAG, VV, SP, PvdA) 

A2 VVD 14. Strategische heroriëntatie 
en perspectiefnota: projectop-
dracht 

De tekst (1) op pagina 5 van Bijlage I Projectplan Strategische 
heroriëntatie, te vervangen door de volgende tekst (2): 
1) huidige tekst: 
• een gezamenlijk vertrekpunt, gedragen door raad, college en 
ambtelijke organisatie, voor een zelfstandige gemeente waarbij 
inkomsten, uitgaven en ambities structureel met elkaar in evenwicht 
zijn; 
2) aangepaste tekst: 
• een gezamenlijk vertrekpunt, gedragen door raad en college, voor 
een gemeente waarbij inkomsten, uitgaven en ambities structureel 
met elkaar in evenwicht zijn; 

Niet in stemming gebracht 
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Moties 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Dictum Stemming 

M1 PvdA SP 15. Niet op de agenda 
opgenomen onderwerp: 
“Voor 14” 

Verzoekt het college: 
Waar mogelijk bij de landelijke politiek te lobbyen om het 
minimumloon naar 14 euro te verhogen. 
 
Verzoekt de griffie: 
De motie op 2 juni 2021 naar de landelijke politieke partijen en de 
VNG te sturen. 
 

Verworpen 7 stemmen voor (Lijst 
Riel Goirle (Pelkmans), CDA, SP, 
PvdA, Arbeiderspartij Goirle-Riel), 
11 tegen (Lijst Riel Goirle (Ver-
hoeven, Brouwers, Schellekens), 
PAG, VVD, D66) 

M2 SP PvdA 16. Niet op de agenda opge-
nomen onderwerp - Hout-
stook  

Verzoekt het college: 

• Een bewustwording campagne te beginnen op de nadelige effec-
ten van hout stook en hoe deze effecten te voorkomen.  

 

Aangenomen met 16 stemmen 
voor (LRG, CDA, PAG, D66, PvdA, 
SP, Arbeiderspartij Goirle-Riel, 
VVD (Visser) en 2 stemmen tegen 
(VVD (Van der Heijden en Van 
Beurden) 

 


