
  
 

 

 

BESLUITENLIJST 
 

raadsvergadering 14 juni 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), Joep van Iersel (Lijst Riel Goirle), Corné de Rooij (Gezond Verstand Goirle-Riel), Nancy Janssen-van Iersel  
(Gezond Verstand Goirle-Riel), Teun van den Brand (Gezond Verstand Goirle-Riel), Sanna Weustink-van Wouwe (Gezond Verstand  
Goirle-Riel), Bert van der Velden (Pro Actief Goirle),  Christel van Neerven (Pro Actief Goirle), Ad van Beurden (VVD), Niels Verschuuren 
(VVD), Piet Verheijen (D66), Janneke van den Hout (D66), Pernell Criens (PvdA), Antoon van Baal (PvdA), Tess van de Wiel (CDA).  

 College:  
Mark van Stappershoef (burgemeester), Johan Swaans (wethouder), Marijo Immink (wethouder), Liselotte Franssen (als wethouder), Tess 
van d Wiel (als wethouder), Ruud Lathouwers (secretaris) 
 

  

Afwezig  Raad: Arno de Laat (Arbeiderspartij Goirle Riel). 
College:   

  

Voorzitter Burgemeester Mark van Stappershoef 

Griffier Ricus Tiekstra 

  

  

Opmerking De vergadering van 14 juni 2022 kunt u hier terugkijken: https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/14-juni/19:30 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/14-juni/19:30
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Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

1 Opening De voorzitter opent de vergadering. 

   

2 Vaststelling van de agenda 
De fractie Gezond Verstand heeft een motie ingediend n.a.v. het 
besluit van het college om bekendmakingen niet meer in het Goirles 
Belang te publiceren. De motie is mede ondertekend door de 
Arbeiderspartij, de PvdA, Pro Actief Goirle en de Lijst Riel Goirle.  

Besluit: 
 
De gemeenteraad stemt in met de gewijzigde agenda 

   

3. Raadsvoorstel Jaarstukken 2021 en begroting 2023 van Regio Hart 
van Brabant inclusief  Midpoint Brabant 
1. Kennisgenomen van het jaarrapport 2021 exclusief jeugdhulp van 
Regio Hart van Brabant;  
2. Kennisgenomen van de jaarrekening 2021 van Stichting Midpoint 
Brabant.  
3. Kennisgenomen van de ontwerpbegroting 2023 van Regio Hart van 
Brabant inclusief Stichting Midpoint Brabant;  
4. De financiële consequenties hiervan te verwerken in de gemeente-
lijke begroting 2023;  
5. Zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 Regio Hart 
van Brabant kenbaar te maken:  
a. De raad van Goirle wil haar complimenten geven aan het program-
mabureau Regio Hart van Brabant voor de inzet, realisatiekracht en 
communicatie van afgelopen jaar;  
b. De raad van Goirle waardeert het dat de indexering van het bud-
get beperkt is gebleven, conform het signaal dat eerder door ons is 
afgegeven; 
c. Gezien de financiële situatie van gemeente Goirle is het belangrijk 
dat met invoering van de kernagenda 2023-2027, geen extra 

Besluit: 
 
De raad gaat zonder stemming akkoord met het voorstel 



Bladnummer Datum 

3 14-6-2022 
 

 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

financiële middelen worden gevraagd. Als de ambities op de kern-
agenda niet binnen de begroting gerealiseerd kunnen worden, zal 
het ambitieniveau bijgesteld moeten worden. 

   

4. Raadsvoorstel Jaarstukken 2021 Begrotingswijziging 2022 en begro-
ting 2023 VRMWB en oprichting Stichting Risicobeheer 
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant en de teruggave uit het voordeling resul-
taat aan de gemeente Goirle van € 44.590,90.  
2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2022 van de Veiligheids-
regio Midden- en West-Brabant en geen zienswijze in te dienen.  
3. In te stemmen met de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Mid-
den- en West-Brabant met een totale bijdrage van de gemeente 
Goirle van € 1.224.750 en geen zienswijze in te dienen.  
4. Kennis te nemen van het besluit tot oprichting van en deelname 
aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s. 
 

Besluit: 
 
De raad gaat zonder stemming akkoord met het voorstel 

   

5 Raadsvoorstel Jaarstukken 2021 en begroting 2023 GGD  
1. een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2023 
van de GGD Hart voor Brabant;  

2. in te stemmen met de voorgestelde bijdrage van € 37,18 per inwo-
ner;  

3. kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de GGD Hart voor 
Brabant.  

Besluit: 
 
De raad gaat zonder stemming akkoord met het voorstel 
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6 Raadsvoorstel begroting 2023 Diamantgroep  
Geen zienswijze kenbaar te maken op de (meerjaren)begroting 2023-
2026 van de Diamant-groep. 

Besluit: 
 
De raad gaat zonder stemming akkoord met het voorstel 
 

   

7 Raadsvoorstel Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Regionale 
Ambulancevoorziening (RAV) 
1. in te stemmen met de Gemeenschappelijke Regeling versie 7.0 van 
de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord;  

2. een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2023 
van de RAV Brabant Midden-West-Noord;  

3. kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de RAV Brabant 
Midden-West-Noord.  
 

Besluit:  
 
De raad gaat zonder stemming akkoord met het voorstel 

8 Raadsvoorstel Jaarstukken 2021 en begroting 2023 
Omgevingsdienst Midden en West Brabant 
1. In te stemmen met de jaarrekening 2021 OMWB;  
2. In te stemmen met de Ontwerpbegroting 2023 incl. Meerjarenra-
ming 2024-2026 OMWB en gebruik te maken van de mogelijkheid 
om zienswijzen in te dienen; 
3. Zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2023 incl. 
Meerjarenraming 2024-2026 dienen bij de OMWB: wij constateren 
dat de prijsstijging van 1,5 % gebaseerd is op de september circulaire 
2021 van het Ministerie van BZK. Gezien de huidige 
marktontwikkelingen lijkt ons dit een te laag percentage. 
 

Besluit: 
 
De raad gaat zonder stemming akkoord met het voorstel 
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9 Raadsvoorstel benoemingen 
  

Besluit: 
 
De raad heeft d.m.v. een schriftelijke stemming ingestemd met de voorgestelde 
benoemingen 

   

10 Motie over niet op de agenda opgenomen onderwerp  

 Besluitvorming college rondom beëindiging bekendmakingen in het 
Goirles Belang per 1 juni 2022.  
 
Verzoekt het college:  
De bekendmakingen met ingang van de eerst volgende editie van het 
Goirles Belang opnieuw op te nemen op de gemeentepagina’s en het 
eerder genomen besluit hiermee terug te draaien.  

Besluit 
 
Met 17 stemmen voor en 1 stem van het CDA tegen is de motie aangenomen. 

   

11 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering 
 

 
 
De vergadering is 14 juni 2022 om 20:00 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 5 juli 2022 
 
 

, de voorzitter 
 
 
 

, de griffier 


