BESLUITENLIJST

raadsvergadering 5 juli 2022 (19:30 uur)

Aanwezig

Raad:
Mark Verhoeven (Lijst Riel-Goirle), Erik Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Roy van Gorkom(lijst Riel-Goirle, Isabelle Visser-Seijkens (Lijst RielGoirle), Joep van Iersel (Lijst Riel Goirle), Corné de Rooij (Gezond Verstand Goirle-Riel), Nancy Janssen-van Iersel (Gezond Verstand GoirleRiel), Teun van den Brand (Gezond Verstand Goirle-Riel), Sanna Weustink-van Wouwe (Gezond Verstand Goirle-Riel), Bert van der Velden
(Pro Actief Goirle), Ad van Elsacker (Pro Actief Goirle), Ad van Beurden (VVD), Niels Verschuuren (VVD), Piet Verheijen (D66), Michael Meijers (D66,), Pernell Criens (PvdA), Antoon van Baal (PvdA), Tess van de Wiel (CDA), Arno de Laat (Arbeiderspartij Goirle Riel).).
College:
Mark van Stappershoef (burgemeester), Liselotte Franssen (wethouder), Christel van Neerven (wethouder), Janneke van den Hout (wethouder), Peter van Dijk (wethouder) Ruud Lathouwers (secretaris)

Afwezig

Raad:
College:

Voorzitter
Griffier

Burgemeester Mark van Stappershoef
Ricus Tiekstra

Opmerking

De vergadering van 5 juli 2022 kunt u hier terugkijken: https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/5-juli/19:30
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Datum

2

5-7-2022

3
Raadsvergadering
Nr.

Onderwerp

Besluit

1

Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2

Vaststelling van de agenda

Michael Meijers stelt voor het initiatiefvoorstel te behandelen na agendapunt 4.
Besluit:
De gemeenteraad stemt in met de aangepaste agenda

3.

Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 17 mei 2022, 14
juni 2022, 28 juni 2022 en 30 juni 2022

Besluit:
De gemeenteraad stelt de besluitenlijsten ongewijzigd vast

4.

Lijst ingekomen stukken

Besluit:
De gemeenteraad stemt in met de voorgestelde afdoening van de ingekomen
stukken

17

Initiatiefvoorstel Aanstellen Jeugdburgemeester voor de Gemeente
Goirle

Besluit:
De gemeenteraad stemt met algemene stemmen in met het initiatiefvoorstel

Voorstel:
In te stemmen met de aanstelling van een jeugdburgemeester voor
de gemeente Goirle.
5.

Benoemingen

De heer Verheijen roept alle leden op om een keer een vergadering van de
jeugdgemeenteraad bij te wonen.
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Voorstel

Besluit:

Instemmen met de navolgende benoemingen
1. Mevrouw José Appels, burgerlid namens de VVD
2. Tess van der Wiel, als lid van de voorzitterspool
3. Corné de Rooij als lid van de regiegroep

6.

De gemeenteraad stemt in met de voorgestelde benoemingen

Raadsvoorstel Burap I 2022
Besluit:
Voorstel
1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten:
a. Een aanvullend investeringskrediet van € 366.000 in verband
met aanleg parkeervoorzieningen / wadi bij MHC Goirle;
b. Een investeringskrediet van € 35.000 voor ballenvanger /
hekwerk Sportpark De Krim;
c. Een investeringskrediet van € 18.000 voor herstellen hekwerken Sportpark Van den Wildenberg;
2. In te stemmen met de volgende mutaties van reserves en voorzieningen:
a. Een onttrekking van € 763.828,45 uit de reserve Turnhoutsebaan en te storen in de reserve dekking kapitaallasten;
b. De reserve Turnhoutsebaan op te heffen;
c. Een storting van € 763.828,45 in de reserve dekking kapitaallasten;
d. Een toevoeging van € 49.264 in de bestemmingsreserve coronamiddelen (6e steunpakket).
e. Een onttrekking van € 25.000 uit de egalisatievoorziening tarieven rioolheffing;

De gemeenteraad stemt met 18 stemmen voor en 1 tegen in met het voorstel

Arno de Laat stemt tegen het voorstel, omdat het ingediende amendement niet is
aangenomen.
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f.

Een onttrekking van € 8.365 uit de egalisatievoorziening tarieven rioolheffing;
3. De 1e bestuursrapportage 2022 met daarin een voorgestelde wijziging van de themaramingen vast te stellen en het saldo van de
1e bestuursrapportage ter grootte van € 38.000 nadelig in mindering te brengen op het saldo van de begroting 2022.
4. De 7e begrotingswijziging vast te stellen.
Amendement D66 en VVD
Het voorstel 1a: “Een aanvullend investeringskrediet van € 366.000
in verband met aanleg parkeervoorzieningen / wadi bij MHC Goirle”
te verwijderen uit het raadsvoorstel.
Motie D66
Draagt het college op:
▪ Risicomanagement en –rapportage aan de raad een belangrijke
rol te laten spelen bij de doorontwikkeling van de planning &
control cyclus
Motie Lijst Riel Goirle
Draagt het college op:
▪ Zich in te spannen om een vrij liggend fietspad tussen Riel en
Gilze te realiseren.
▪ Om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het college
van Gilze en Rijen om dit af te stemmen.
▪ De financiële onderbouwing van dit project wanneer nodig te
herzien en opnieuw voor te leggen aan de raad.
7.

Het amendement is met 9 stemmen voor en 10 stemmen tegen verworpen.

Ondanks dat het college de motie overneemt is deze in stemming gebracht. De
motie is met 13 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen
Toezegging
Het college neemt de motie over.
De motie is niet in stemming gebracht omdat het college deze heeft
overgenomen.
Toezegging
Het college neemt de motie over en zegt toe de raad te voorzien van een
zorgvuldige onderbouwing van de kosten van realisatie van het fietspad.

Raadsvoorstel Jaarstukken 2021

Besluit:

Voorstel

De gemeenteraad stemt met algemene stemmen in met het voorstel
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Voorgesteld wordt om:
1. De jaarstukken 2021 vast te stellen, onder voorbehoud van eventuele verplichte aanpassingen naar aanleiding van de accountantscontrole;
2. Kennis te nemen van het rekeningresultaat 2021 ad € 2.397.545
en in te stemmen met:
o € 1.835.322 storten in de algemene weerstandsreserve;
o € 38.323 storten in de algemene reserve grondexploitatie;
o € 523.900 storten in de bestemmingsreserve coronamiddelen (raadsbesluit bestemmen coronamiddelen 8 maart
2022).
3. Decharge te verlenen,
o
Structureel, vanwege niet realiseerbaar, voor parkeerbelasting, verhogen reclame-inkomsten, zwerfafval opruimen sportclubs en verminderen aantal afvalbakken. Voor
een bedrag van € 40.000 structureel;
o Voor de realisatie van de bezuinigingsopgaven die in
2021 gerealiseerd zijn € 775.000 (incidenteel) lokaal opgaveteam sociaal domein en € 150.000 (structureel) bedrijfsvoering.
4. In te stemmen met de begrotingswijziging 2022 naar aanleiding
van de jaarstukken 2021.

8.

Raadsvoorstel uitgangspunten begroting 2023
Besluit:
Voorstel
In stemmen met de uitgangspunten voor de begroting 2023

De gemeenteraad stemt met algemene stemmen in met het voorstel
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Raadsvoorstel Uitstel programma-indeling nieuwe raadsperiode
Besluit:
Voorstel
1. De P&C producten die betrekking hebben op het begrotingsjaar
2023 in te richten volgens de bestaande programma- en themaindeling;
2. De P&C producten die betrekking hebben op het begrotingsjaar
2024 e.v. in te richten volgens een nieuwe, nog nader door de
raad te bepalen, programma-indeling.

10.

De gemeenteraad stemt met algemene stemmen in met het voorstel

Raadsvoorstel Aanbesteding accountantscontrole 2023-2026
Besluit:

Voorstel

11.

Vast te stellen het Programma van Eisen (PvE) accountantscontrole
gemeente Goirle, Oisterwijk en Hilvarenbeek;

De gemeenteraad stemt met algemene stemmen in met het voorstel

Raadsvoorstel Bestemmingsplan Zandeind 6d

Besluit:

Voorstel
De huidige bedrijfsbestemming van de voormalige en afgesplitste
bedrijfswoning Zandeind 6D in Riel, kadastrale perceel, gemeente
Goirle, sectie F, nummer 1302, te wijzigen naar een woonbestemming en daartoe:
1. Het vastgestelde "eindverslag inspraakprocedure Zandeind 6D”
en het “ eindverslag ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening,
Zandeind 6D” voor kennisgeving aan te nemen;
2. Op grond van de artikelen 6.12 Wet ruimtelijke ordening juncto
6.2.1 en 6.2.1a Besluit ruimtelijke ordening besluiten geen exploitatieplan vast te stellen.

De gemeenteraad stemt met algemene stemmen in met het voorstel

Actiepunt
Borging van de termijn waarop de volgende aanbesteding van start gaat.
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3. Het bestemmingsplan "Zandeind 6D", bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0785.BP2021006ZandeindD-vg01, met de bijbehorende
bestanden, conform het bepaalde in de artikelen 1.2.1 tot en
met 1.2.5 Besluit ruimtelijke ordening, langs elektronische weg
(digitaal) en analoog (papieren versie) ongewijzigd vast te stellen, en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan basisregistratie kadaster (2018-03-15).
.
12

Raadsvoorstel Principeverzoek nieuwbouw woning Vijfhuizenbaan
5 Riel

Besluit:
De gemeenteraad stemt met algemene stemmen in met het voorstel

Voorstel
Af te wijken van de Omgevingsvisie Goirle voor de bouw van een
woning op het perceel Vijfhuizenbaan 5 in Riel.

Corné de Rooij heeft de vergadering verlaten en zal gelet op artikel 28, lid 1, sub a
van de Gemeentewet niet aan de besluitvorming deelnemen.
Actiepunt:
Vraag over Ruimte voor ruimte schriftelijk beantwoorden

13

Raadsvoorstel Nieuwbouw ruimte-voor-ruimtewoning hoek
Koestraat-Looienhoek Riel

Besluit:
De gemeenteraad stemt met algemene stemmen in met het voorstel

Voorstel
Af te wijken van de omgevingsvisie Goirle voor de bouw van een
ruimte-voor-ruimtewoning.
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14.

Raadsvoorstel Principeverzoek 12 tijdelijke tiny houses Oude
Spoorbaan 2 Goirle
Voorstel
Af te wijken van de omgevingsvisie Goirle voor de mogelijke
realisatie van 12 tijdelijke tiny houses.

Besluit:
De gemeenteraad verwerpt het voorstel met 3 stemmen voor en 16 stemmen
tegen.
D66 stemt tegen het voorstel, maar vindt het prijzenswaardig dat een agrariër
bereid is met een dergelijk initiatief te komen.
Actiepunt
Het college vraagt aan de raad om na te denken over de wijze waarop en de
locatie waar eventueel flex-wonen wel gerealiseerd kan worden.

15

Raadsvoorstel Onderzoeksopdracht geluidswal A58

Besluit:

Voorstel
1. In te stemmen met de Onderzoeksopdracht geluidvoorzieningen
A58 ter hoogte van Barbara Benzpark Tilburgseweg e.o..
2. Ten behoeve van de uitvoering van dit onderzoek een krediet
beschikbaar te stellen van € 50.000,- exclusief BTW.
3. Dit budget te dekken uit de algemene reserve grondexploitatie..
Amendement VVD, Gezond Verstand en PvdA
De aangepaste onderzoeksopdracht luidt:

De gemeenteraad stemt met algemene stemmen in met het gewijzigde voorstel

1. Wat is de benodigde dimensionering van een geluidswerende
voorziening die voorziet in een geluidreductie van tenminste
10dB in het gebied ten zuiden de A58? (van de Boschring/Barbara Benz Park tot de Sporenring)
2. Wat zijn de oprichtingskosten voor zo’n geluidswerende voorziening?
3. De beoogde locatie van de geluidwerende voorziening ligt (gedeeltelijk) op het gebied van Rijkswaterstaat. Wat betekent dit
voor de kosten en welke eventuele consequenties zijn er te verwachten?
4. Indien het niet mogelijk is om een geluidwerende voorziening te
realiseren op het gebied van Rijkswaterstaat, wat zijn dan de
mogelijkheden en de kosten?

Tess van der Wiel heeft voor het gewijzigde voorstel gestemd, aangezien de CDAfractie voor het onderzoek is

Het amendement is met 18 stemmen voor en 1 stem van het CDA tegen
aangenomen
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5. Voldoet de uitvoering van de Tilburgse voorziening aan het ontwerp i.c. in welke mate absorbeert of weerkaatst deze het geluid?
6. Wat heeft de Tilburgse geluidswerende voorziening gekost en indien mogelijk wat zou de Goirlese equivalent daarvan kosten?
7. Welke stappen moeten er worden genomen om tot realisatie
van een geluidwerende voorziening te kunnen komen?
8. Wat zijn de jaarlijkse onderhoud/beheer kosten?
9. Is het mogelijk om PV-panelen op de geluidwerende voorziening
te plaatsen en wat zijn hiervan de te verwachten kosten en opbrengsten?
10. Wat zal het te verwachten tijdpad zijn van ontwerp tot realisatie?
11. Is er een alternatief, bijvoorbeeld geluidwalwoningen om tot de
beoogde geluidreductie te komen? Op welke locatie(s) zou dit
kunnen?
12. Wat zijn bij het alternatief de te verwachten kosten en opbrengsten?
13. Wat zijn de eventuele effecten (geluidsreductie) indien de snelheid van het verkeer op de A58 permanent verlaagd zou worden
tot 100km per uur?
14. Overige onderzoeksvragen (voorgesteld door het college
A. Wat is de geluidbelasting in het gebied aan weerszijden van
de Tilburgseweg?
B. Welke geluidwerende voorzieningen zijn in dit gebied
mogelijk (denk bijvoorbeeld aan: geluidscherm / geluidwal /
geluidwalwoningen / andere innovatieve oplossingen zoals de
fractie / een combinatie van voorzieningen)? Wat is het effect
van deze voorzieningen op de geluidbelasting in het
achterliggende gebied? Is sprake van een afdoende effect?
C. Welke andere gevolgen heeft de realisatie van geluidwerende
voorzieningen in het gebied (denk aan: toestemming
Rijkswaterstaat / eigendomssituatie / medewerking
grondeigenaren/effect op bestaande bebouwing, groen, water,
verkeer/sloop)?
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D. Welke kosten gaan gemoeid met de realisatie van mogelijke
geluidwerende voorzieningen? Hoe kunnen deze kosten worden
gedekt? Is het realiseren van geluidwalwoningen een
mogelijkheid om deze kosten geheel of gedeeltelijk te dekken?
Is een baatbelasting mogelijk?
E. Hoe staat de omgeving ten opzichte van mogelijke
oplossingen? Wat is het resultaat van de omgevingsdialoog?
F. Wanneer is er sprake van geluidhinder? Wanneer is er sprake
van een ongezonde geluidssituatie? Wanneer wordt er voldaan
aan wettelijke normen? Wanneer wordt er voldaan aan
richtlijnen op het gebied van gezondheid? (Nu en in de
toekomst). Bieden geluidswerende voorzieningen een
oplossing?

16

Raadsvoorstel Vaststelling Verzamelverordening Participatiewet,
IOAW, IOAZ en Bbz 2022

Besluit:
De gemeenteraad stemt met algemene stemmen in met het gewijzigde voorstel

Voorstel
1. vast te stellen de ‘Verzamelverordening Participatiewet, IOAW,
IOAZ en Bbz 2022’;
2. in te trekken de ‘Verzamelverordening Participatiewet, IOAW,
IOAZ en Bbz 2017’;
3. in te trekken de ‘Verordening Wet inburgering Gemeente Goirle
2013’, met dien verstande dat de ‘Verordening Wet inburgering
Gemeente Goirle 2013’ van toepassing blijft op de personen op
wie zij van toepassing was op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de ‘Verzamelverordening Participatiewet, IOAW,
IOAZ en Bbz 2022’.
.
Amendement Lijst Riel Goirle
Beslispunt 1 wordt als volgt gewijzigd:

Het amendement is met algemene stemmen aangenomen

Bladnummer

Datum

11

5-7-2022
1. de ‘Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz
2022’ gewijzigd vast te stellen, met inbegrip van de volgende
wijzigingen:
Artikel 31 wordt gewijzigd in:
Artikel 31: Betrekken van ingezetenen bij het beleid
1. Het college betrekt ingezetenen van de gemeente, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, bij de
voorbereiding van het beleid betreffende participatie en inkomen, overeenkomstig de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet gestelde regels met betrekking tot de wijze
waarop inspraak wordt verleend.
2. Het college stelt ingezetenen vroegtijdig in de gelegenheid
voorstellen voor het beleid betreffende participatie en inkomen te doen, advies uit te brengen bij de besluitvorming
over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende participatie en inkomen, en voorziet hen van ondersteuning om
hun rol effectief te kunnen vervullen.
3. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen kunnen deelnemen
aan periodiek overleg, waarbij zij onderwerpen voor de
agenda kunnen aanmelden, en dat zij worden voorzien van
de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde
informatie en ondersteuning.
4. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de in het
eerste tot en met het derde lid genoemde bepalingen zijn
geregeld in de Verordening participatieraad gemeente Goirle

18

Inlichtingen vanuit het college
De voorzitter deelt mede dat het college op korte termijn een begin
wil maken met het onderzoek naar de bestuurskracht en wil dit op
12 juli met de factievoorzitters bespreken en agenderen. Zodat een
voorstel op 13 september in de raad aan de orde kan worden gesteld.
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De voorzitter wijst op de kennismaking met de ambtelijke organisatie, waarvoor de organisatie op meer belangstelling had gerekend.

19

Vragen aan het college
De gemeenteraadsleden kunnen vragen stellen aan het college.
Raadsleden kunnen vragen voor het vragenuur aanmelden voor 4 juli
16:00 uur bij de griffier.
19.1 Vraag Corné de Rooij n.a.v. brief stichting SORG
Kunnen dergelijke brieven op een handiger manier worden
behandeld?
19.2 Vraag Michael Meijers, betreffende opkoopbescherming woningen
in Tilburg
Wat is de stand van zaken van het onderzoek naar de status van het
onderzoek in Goirle.
19.3 Vraag Joep van Iersel, in verband met het achterwege blijven van
de opening van het zwembad

19.4 Vraag Mark Verhoeven over de kwaliteit van het straatwerk na
graafwerkzaamheden in verband met de komende
werkzaamheden.
19.5 Vraag Teun van den Brand over de informatievoorziening door het
college
Hoe gaat de gemeente om met ingekomen brieven. Kunnen de
antwoorden op deze brieven ook worden geplaatst.
20

Sluiting

De vergadering is 5 juli 2022 om 23:45 uur gesloten.

Het onderzoek is door het ontbreken van personele capaciteit de afgelopen
periode nog niet opgestart. In het najaar zal onderzoeken starten voor een nota
van uitgangspunten.
De onderhoudswerkzaamheden aan het bad zijn wat tegengevallen, waardoor het
diepe bassin nog niet in gebruik genomen kan worden. Inmiddels heeft men
gemeld dat dit eind volgende week opengesteld wordt.

De wethouder schetst het proces dat hier wordt doorlopen. Hij wijst op de fixiapp, waarmee klachten in de openbare ruimte gemeld kunnen worden.
De meeste brieven aan de raad worden ter afdoening in handen van het college
gesteld en daar ziet de raad de afhandeling niet van terug. De afhandeling van
ingekomen brieven van derden kan worden besproken in de werkgroep
bestuurlijke vernieuwing
De voorzitter spreekt de heer Teun van den Brand toe vanwege zijn afscheid in
verband met zijn stage in het buitenland en wenst hem namens de raad veel
succes.
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 4 oktober 2022

, de voorzitter

, de griffier
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Amendementen
Nr. Indiener

Agendapunt /
onderwerp

Beslispunt

Stemming

1.

D66

Burap-I 2022

Het voorstel 1a: “Een aanvullend investeringskrediet van € 366.000 in
verband met aanleg parkeervoorzieningen / wadi bij MHC Goirle” te
verwijderen uit het raadsvoorstel

Het amendement is met 9 stemmen voor en 10 stemmen tegen
verworpen

2.

VVD, Gezond Verstand en
PvdA

Raadsvoorstel
Onderzoeksopdracht
geluidswal A58

De aangepaste onderzoeksopdracht luidt:

Het amendement is met 18
stemmen voor en 1 stem van het
CDA tegen aangenomen

1. Wat is de benodigde dimensionering van een geluidswerende
voorziening die voorziet in een geluidreductie van tenminste
10dB* in het gebied ten zuiden de A58? (van de Boschring/Barbara Benz Park tot de Sporenring)**
2. Wat zijn de oprichtingskosten voor zo’n geluidswerende voorziening?
3. De beoogde locatie van de geluidwerende voorziening ligt (gedeeltelijk) op het gebied van Rijkswaterstaat. Wat betekent dit
voor de kosten en welke eventuele consequenties zijn er te verwachten?
4. Indien het niet mogelijk is om een geluidwerende voorziening te
realiseren op het gebied van Rijkswaterstaat, wat zijn dan de mogelijkheden en de kosten?
5. Voldoet de uitvoering van de Tilburgse voorziening aan het ontwerp i.c. in welke mate absorbeert of weerkaatst deze het geluid?
6. Wat heeft de Tilburgse geluidswerende voorziening gekost en indien mogelijk wat zou de Goirlese equivalent daarvan kosten?
7. Welke stappen moeten er worden genomen om tot realisatie van
een geluidwerende voorziening te kunnen komen?
8. Wat zijn de jaarlijkse onderhoud/beheer kosten?
9. Is het mogelijk om PV-panelen op de geluidwerende voorziening
te plaatsen en wat zijn hiervan de te verwachten kosten en opbrengsten?
10. Wat zal het te verwachten tijdpad zijn van ontwerp tot realisatie?
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Amendementen
Nr. Indiener

Agendapunt /
onderwerp

Beslispunt
11. Is er een alternatief, bijvoorbeeld geluidwalwoningen om tot de
beoogde geluidreductie te komen? Op welke locatie(s) zou dit
kunnen?
12. Wat zijn bij het alternatief de te verwachten kosten en opbrengsten?***
13. Wat zijn de eventuele effecten (geluidsreductie) indien de snelheid van het verkeer op de A58 permanent verlaagd zou worden
tot 100km per uur?****
14. Overige onderzoeksvragen (voorgesteld door het college)*****:
A. Wat is de geluidbelasting in het gebied aan weerszijden van de
Tilburgseweg?
B. Welke geluidwerende voorzieningen zijn in dit gebied mogelijk
(denk bijvoorbeeld aan: geluidscherm / geluidwal /
geluidwalwoningen / andere innovatieve oplossingen zoals
defractie / een combinatie van voorzieningen)? Wat is het effect
van deze voorzieningen op de geluidbelasting in het
achterliggende gebied? Is sprake van een afdoende effect?
C. Welke andere gevolgen heeft de realisatie van geluidwerende
voorzieningen in het gebied (denk aan: toestemming
Rijkswaterstaat / eigendomssituatie / medewerking
grondeigenaren/effect op bestaande bebouwing, groen, water,
verkeer/sloop)?
D. Welke kosten gaan gemoeid met de realisatie van mogelijke
geluidwerende voorzieningen? Hoe kunnen deze kosten worden
gedekt? Is het realiseren van geluidwalwoningen een mogelijkheid
om deze kosten geheel of gedeeltelijk te dekken? Is een
baatbelasting mogelijk?
E. Hoe staat de omgeving ten opzichte van mogelijke oplossingen?
Wat is het resultaat van de omgevingsdialoog?
F. Wanneer is er sprake van geluidhinder? Wanneer is er sprake
van een ongezonde geluidssituatie? Wanneer wordt er voldaan

Stemming
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Amendementen
Nr. Indiener

Agendapunt /
onderwerp

Beslispunt

Stemming

aan wettelijke normen? Wanneer wordt er voldaan aan richtlijnen
op het gebied van gezondheid? (Nu en in de toekomst). Bieden
geluidswerende voorzieningen een oplossing?
3

Lijst Riel
Goirle

Raadsvoorstel
‘Verzamelverordening
Participatiewet, IOAW, IOAZ
en Bbz 2022’

1. de ‘Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2022’
gewijzigd vast te stellen, met inbegrip van de volgende wijzigingen:
Artikel 31 wordt gewijzigd in:
Artikel 31: Betrekken van ingezetenen bij het beleid
1. Het college betrekt ingezetenen van de gemeente, waaronder in
ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, bij de voorbereiding van het beleid betreffende participatie en inkomen, overeenkomstig de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet gestelde
regels met betrekking tot de wijze waarop inspraak wordt verleend.
2. Het college stelt ingezetenen vroegtijdig in de gelegenheid voorstellen voor het beleid betreffende participatie en inkomen te
doen, advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende participatie en inkomen, en
voorziet hen van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen
vervullen.
3. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen kunnen deelnemen aan
periodiek overleg, waarbij zij onderwerpen voor de agenda kunnen aanmelden, en dat zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie en ondersteuning.
4. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de in het eerste tot
en met het derde lid genoemde bepalingen zijn geregeld in de
Verordening participatieraad gemeente Goirle

Het amendement is met
algemene stemmen aangenomen
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1.

D66 en VVD

BURAP I-2022

Draagt het college op:
▪ Risicomanagement en –rapportage aan de raad een belangrijke
rol te laten spelen bij de doorontwikkeling van de planning & control cyclus

De motie is met 13 stemmen voor
en 6 stemmen tegen
aangenomen

2.

Lijst Riel
Goirle

BURAP I-2022

Draagt het college op:
▪
Zich in te spannen om een vrij liggend fietspad tussen Riel en
Gilze te realiseren.
▪
Om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het college
van Gilze en Rijen om dit af te stemmen.
▪
De financiële onderbouwing van dit project wanneer nodig te
herzien en opnieuw voor te leggen aan de raad.

De motie is niet in stemming gebracht, omdat het college deze
heeft overgenomen

•

3.
4.
5.

▪

6.

•

Toezeggingen raad 8 maart 2022
Nr. Datum raad

Wat

Wie

1

8 maart ‘22

Raadsvoorstel Bestemmingsreserve
Johan Swaans
coronamiddelen;
Het college zegt toe om bij aanwending van meer dan € 100.000 de raad
te informeren.

Raadsinformatiebrief

2

8 maart ‘22

Motie VVD onderzoek geluidswal
A58 en Barbara Benz Park:

Raadsvoorstel

Tess van der Wiel

Uiterste
afdoeningsdatum

Wijze afdoening
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Toezeggingen raad 8 maart 2022
Nr. Datum raad

Wat
Het college zegt toe met een raadsvoorstel de onderzoeksvragen voor
te leggen

Wie

Uiterste
afdoeningsdatum

Wijze afdoening

