
  
 

 

BESLUITENLIJST 
 

(Hamer) raadsvergadering 13 september 2022 (19:30 uur)  

Aanwezig  Raad: 
Mark Verhoeven (Lijst Riel-Goirle), Erik Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Liselotte Franssen-du Maine (Lijst Riel-Goirle), Isabelle Visser- 
Seijkens (Lijst Riel-Goirle), Corné de Rooij (Gezond Verstand Goirle-Riel), Nancy Janssen-van Iersel  
(Gezond Verstand Goirle-Riel), Sanna Weustink-van Wouwe (Gezond Verstand Goirle-Riel), Bert van der Velden (Pro Actief Goirle),  Chris-
tel van Neerven (Pro Actief Goirle), Ad van Beurden (VVD), Niels Verschuuren (VVD), Piet Verheijen (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), Peter van Dijk (wethouder),  
Nicole Boonmann (loco-secretaris) 

  

Afwezig  Raad: Joep van Iersel (Lijst Riel-Goirle) 
 
College: Janneke van den Hout (wethouder), Ruud Lathouwers (secretaris) 

  

Voorzitter Burgemeester Mark van Stappershoef 

Griffier Ricus Tiekstra ( 1 t/m 4) / Frits Harteveld (5 t/m 7) 

  

  

Opmerking De vergadering van 13 september 2022 kunt u hier terugkijken: https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/13-
september/19:30 
 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/13-september/19:30
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/13-september/19:30


Bladnummer Datum 

2 13-9-2022 
 
3 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. 

   

2 Vaststelling van de agenda 
 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld doordat de agendapunten 3 en 4 worden 
omgewisseld. 

   

3. Raadsvoorstel Onderzoek geloofsbrieven en toelating nieuw raads-
lid Gezond Verstand Goirle Riel 

De gemeenteraad besluit tot toelating van de heer Joris Duijsters als raadslid van 
de gemeenteraad van Goirle. 
 

   

4. Raadsvoorstel Aanwijzing en installatie griffier 
 

De gemeenteraad besluit per 13 september 2022 de heer Frits Harteveld aan te 
wijzen als griffier, als bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet. 
 

   

5 Raadsvoorstel Benoeming lid regiegroep 
 

De gemeenteraad besluit, in afwijking van artikel 3, lid 1, de heer Arno de Laat te 
benoemen als lid van de regiegroep, zonder hem te benoemen als lid van de voor-
zitterspool. 
 

  



Bladnummer Datum 

3 13-9-2022 
 

   

6 Raadsvoorstel Vaststellen voorkeursrecht Riels Kwadrant De gemeenteraad besluit: 
1. in te stemmen met de beoordeling van de ingediende zienswijze;  
2. op grond van artikel 4 Wvg het Riels Kwadrant in Goirle (het gebied tussen de 

Oude Spoorbaan en het Keuterstraatje) aan te wijzen als gronden waarop de 
artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, zoals aan-
gegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadas-
trale tekening met datum 16-06-2022 en perceelslijst, waarop zijn vermeld de 
in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, alsmede de namen van de 
eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rech-
ten, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster 
per 16-06-2022, met de aantekening dat deze percelen eerder in een aanwij-
zing ex artikel 6 Wvg betrokken zijn geweest zijnde de aanwijzing van 18 juni 
2022.  

   

7 Afsluiting De voorzitter sluit om 20.25 uur de vergadering onder dankzegging van ieders 
komst en inbreng. 
 

   

 
 
De vergadering is 13 september 2022 om 20.25 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 4 oktober 2022 
 
 

, de voorzitter 
 
 
 

, de griffier 


