
  
 

 

BESLUITENLIJST 
 

raadsvergadering 17 mei 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), Tess van de Wiel (CDA), Arno de Laat (Arbeiderspartij 
Goirle Riel). 
 

 College:  
Mark van Stappershoef (burgemeester), Johan Swaans (wethouder), Marijo Immink (wethouder, tot agendapunt 8), Liselotte Franssen (als 
wethouder), Tess van d Wiel (als wethouder), Ruud Lathouwers (secretaris) 
 

  

Afwezig  Raad: Antoon van Baal (PvdA) 
College:   

  

Voorzitter Burgemeester Mark van Stappershoef 

Griffier Ricus Tiekstra 

  

  

Opmerking De vergadering van 17 mei 2022 kunt u hier terugkijken: https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/17-mei/19:30 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/17-mei/19:30


Bladnummer Datum 

2 17-5-2022 
 
3 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

1 Opening De voorzitter opent de vergadering. 

   

2 Vaststelling van de agenda 
De voorzitter stelt voor om onder agendapunt 4a op te nemen een 
raadsbesluit tot geheimhouding van een anterieure overeenkomst 
tussen de gemeente Goirle en van Puijenbroek.  
Gezond Verstand heeft verzocht het college vragen te stellen over de 
communicatie met inwoners over de publicatie van bekendmakingen 
en over communicatie met de gemeente Tilburg over de huisvesting 
van arbeidsmigranten. 
Gezond Verstand wil met de gemeenteraad spreken over de 
maatregelen bij de milieustraat. 

Besluit: 
 
De gemeenteraad stemt in met de gewijzigde agenda 

   

3. Vaststellen besluitenlijst van 29 maart, 30 maart en 19 april 2022 Besluit: 
 
De gemeenteraad stelt de besluitenlijsten ongewijzigd vast 

   

4. Lijst ingekomen stukken Besluit: 
 
De gemeenteraad stelt de lijst ingekomen stukken, inclusief voorstel voor 
afdoening, vast. 

   

4a Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 
 
Voorgesteld besluit 

Besluit 
De raad gaat zonder stemming akkoord met het voorstel 
 
Stemverklaring Arno de Laat (Arbeiderspartij):  



Bladnummer Datum 

3 17-5-2022 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

De door het college opgelegde geheimhouding op de Anterieure 
overeenkomst tussen de gemeente Goirle en Van Puijenbroek te be-
krachtigen 

De heer de Laat is principieel tegen geheime stukken, zal wel instemmen met het 
voorstel, maar geen gebruik maken van de gelegenheid kennis te nemen van de 
stukken. 

   

5 Raadsvoorstel Lokale Educatieve Agenda 
 
Voorgesteld besluit 
1. Vaststellen van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2022-2026; 
2. Kennisnemen van het advies van en de reactie van het college aan    
de Participatieraad Goirle en Riel. 
 

Besluit: 
 
De raad gaat zonder stemming akkoord met het voorstel 

 Motie D66 en PAG 
Draagt het college op: 
▪ De eerstvolgende LEA op te stellen voor een termijn van 10 jaar 

(2026-2035). Als suggestie kan inspiratie worden opgedaan uit 
het Zoetermeers model. 

Besluit: 
 
De initiatiefnemers trekken de motie in naar aanleiding van de reactie van het col-
lege 
 

   

6 Raadsvoorstel Aanpassen verordening starterslening 
 
Voorgesteld besluit: 
1. De verordening Starterslening gemeente Goirle 2022 vast te stel-

len;  
2. Daarmee in te stemmen met de volgende uitgangpunten:  

a. De starterslening is bedoeld voor koopstarters;  
b. De starterslening is beschikbaar voor Goirlenaren vanaf 

18 jaar;  
c. De starterslening kan zowel voor nieuwbouwwoningen 

als voor bestaande woningen worden aangevraagd;  

Besluit: 
 
De raad gaat zonder stemming akkoord met het voorstel 
 
Toezegging: 
Het college zegt toe gekoppeld aan de behandeling van de woonvisie, een wijzi-
gingsvoorstel aan de raad voor te leggen waarmee het bedrag de hoogte van de 
lening te bepalen aan de hand van een percentage van de hoogte van de NHG-
grens. 
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Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

d. De maximale hypotheeksom om voor een starterlening is 
aanmerking te komen is gelijk aan de NHG-grens (€ 
355.000,00 in 2022);  

e. De lening bedraagt maximaal € 30.000,00.  
3. De verordening Starterslening Goirle 2013 in te trekken.  

   

7 Raadsvoorstel Saneren gemeentegrond Van Puijenbroek 
 
Het college wordt verzocht:  
 
1. In te stemmen met de sanering van het gemeentelijk bosje aan 

de Watermolenstraat in Goirle door middel van het aanbrengen 
van een leeflaag.  

2. Eenmalig een bedrag van € 400.000 beschikbaar te stellen en dit 
te dekken uit de algemene weerstandsreserve.  

3. De begroting 2022 als gevolg daarvan te wijzigen.  

Besluit:  
 
De raad besluit het voorstel terug te sturen naar het college, met het verzoek met 
een nieuw voorstel te komen.. 

 Motie van treurnis 
De raad van de gemeente Goirle bijeen d.d. 17 mei 2022. 
 
Constaterende dat: 

• De informatievoorziening richting raad laat en in eerste instantie 

onjuist is geweest 

• De formulering in het raadsvoorstel eveneens onjuist is  

• Er zonder doorvragen op onjuiste gronden gemeenschapsgeld 

zou zijn uitgegeven 

Overwegende dat: 

• De raad altijd tijdig en volledig geïnformeerd moet worden 

Besluit: 
 
De motie is met 5 stemmen voor en 13 stemmen tegen verworpen  
 
Corné de Rooij verklaart dat het de fractie gaat om de wijze waarop het proces is 
verlopen. Men twijfelt niet aan de integriteit van de portefeuillehouder. 
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• het betreurenswaardig is dat gemeenschapsgeld voor andere 

doelen wordt gebruikt dan in het raadsvoorstel is vermeld 

 
Spreekt zijn teleurstelling uit over het handelen van de portefeuille-
houder 

   

8 Inlichtingen vanuit het college 
De voorzitter wijst de raadsleden op het belang kandidaten voor ver-
schillende commissies voor te dragen. Verder wijst hij op bijeenkom-
sten op 21 en 24 mei en op de huldiging van Ireen Wüst op 21 mei 
 
Wethouder van de Wiel informeert de raad over de wijze waarop 
vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen.  

 

   

9 Vragen aan het college  

 1. Communicatie aan inwoners 
Verzoek om de bekendmakingen toch te blijven opnemen in 
Goirles Belang 
Lijst Riel Goirle en de Arbeiderspartij steunen het verzoek van 
Gezond Verstand. 

 

 2. Communicatie met Tilburg over de huisvesting van arbeidsmi-
granten 
De fractie stelt voor om de druk op Tilburg op te voeren, door 
een keer met de raad van Tilburg hierover te overleggen. 
De portefeuillehouder ligt toe welke stappen het college nog 
voornemens zijn te zetten in dit traject. 
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10 Motie over niet op de agenda opgenomen onderwerp  

 Maatregelen milieustraat 
 
Verzoekt het college:  
Het genomen besluit van het demissionaire college uit te stellen en 
opnieuw een besluit te nemen nadat de nieuwe coalitie gevormd is 
en het nieuwe college geïnstalleerd is.   
 

Besluit: 
 
De motie is niet in stemming gebracht.  

   

11 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering 
 

 
 
De vergadering is 17 mei 2022 om 23:30 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 5 juli 2022 
 
 

, de voorzitter 
 
 
 

, de griffier 


