
  
 

 

BESLUITENLIJST 
 

raadsvergadering 28 juni 2022 (19:30 uur)  

Aanwezig  Raad: 
Mark Verhoeven (Lijst Riel-Goirle), Erik Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Liselotte Franssen-du Maine (Lijst Riel-Goirle, tot agendapunt 5), 
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 Ver-
stand Goirle-Riel), Bert van der Velden (Pro Actief Goirle),  Christel van Neerven (Pro Actief Goirle tot agendapunt 5), Ad van Beurden 
(VVD), Niels Verschuuren (VVD), Piet Verheijen (D66), Janneke van den Hout (D66, tot agendapunt 5), Pernell Criens (PvdA), Antoon van 
Baal (PvdA), Tess van de Wiel (CDA), Arno de Laat (Arbeiderspartij Goirle Riel).). 

 College:  
Mark van Stappershoef (burgemeester), Johan Swaans (wethouder, tot agendapunt 5), Marijo Immink (wethouder, tot agendapunt 5), 
Liselotte Franssen (als wethouder), Tess van de Wiel (als wethouder, tot agendapunt 5), Ruud Lathouwers (secretaris) 
 

  

Afwezig  Raad:  
College:   

  

Voorzitter Burgemeester Mark van Stappershoef 

Griffier Ricus Tiekstra 

  

  

Opmerking De vergadering van 28 juni 2022 kunt u hier terugkijken: https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/28-juni/19:30 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/28-juni/19:30


Bladnummer Datum 

2 28-6-2022 
 
3 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

1 Opening De voorzitter opent de vergadering. 

   

2 Vaststelling van de agenda 
 

Besluit: 
 
De gemeenteraad stemt in met de agenda 

   

3. Initiatiefvoorstel bestuursakkoord 2022 – 2026 Goirle 
 

Het bestuursakkoord “Goirle: Sterk en in balans” vaststellen. 
 

Besluit: 
 
Met 14 stemmen voor en 5 stemmen tegen heeft de raad ingestemd met het ge-
wijzigde bestuursakkoord.  

 Amendement PvdA 

1. Het bestuursakkoord “Goirle: sterk en in balans” gewijzigd 

vast te stellen  
2. De teksten die verwijzen naar een extra structurele bezuini-

ging van 2 miljoen euro na 2026 te schrappen 

 

Besluit: 
 
Met 8 stemmen voor en 11 stemmen tegen heeft de raad het amendement ver-
worpen. 

 Amendement CDA, Referendum 
De tekst van het bestuursakkoord als volgt aan te passen:  
1. Onder §2.2 het kopje ‘Betrokkenheid van inwoners bij 

besluitvorming’ te schrappen 
2. Onder §2.4 de laatste bullet schrappen 

Besluit: 
 
Met 7 stemmen voor en 12 stemmen tegen heeft de raad het amendement ver-
worpen. 

 Amendement CDA, Vrijwilligers 
De tekst van het bestuursakkoord onder §4.3 op pagina 11 als volgt 
aan te passen:  
Toevoegen van bullet point:  

Besluit: 
 
Met algemene stemmen heeft de raad ingestemd met het amendement 



Bladnummer Datum 

3 28-6-2022 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

• Sociale cohesie en versterking van de basis bevorderen door aan-
dacht en waardering te hebben voor de vrijwilligers en door het 
vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken en gericht in te zetten 

 Amendement CDA, Strategische heroriëntatie 
De tekst van het bestuursakkoord onder §7.3 op pagina 18 als volgt 
aan te passen:  

Toevoegen aan het kopje ‘Tijdspad’: “Bij het opstellen van de per-

spectiefnota 2023 worden de voorstellen die over noodzakelijke in-

vesteringen gaan in zijn totaliteit meegenomen.” 
 

Besluit: 
 
Met 7 stemmen voor en 12 stemmen tegen heeft de raad het amendement ver-
worpen. 

   

4. Vaststellen aantal te benoemen wethouders, bepalen deeltijdfac-
tor, onderzoek geloofsbrieven beoogde wethouders en benoeming 
wethouders 
1. het aantal te benoemen wethouders te bepalen op 4; 

2. de tijdsbestedingsnorm op 90% vast te stellen; 

3. tot wethouder te benoemen: E.C.M. Franssen Du Maine 
(Liselotte), C.A.M. van Neerven (Christel), P.J.L. van Dijk (Peter), 
J.C. van den Hout (Janneke) 

Besluit: 
 
De raad gaat zonder stemming akkoord met het voorstel onder 1 en 2 en na een 
schriftelijke stemming worden de voorgedragen wethouders benoemd. 
De benoemde wethouders aanvaarden de benoeming, waarna zij worden 
geïnstalleerd.  

   

5 Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemde raadsleden 
De commissie onderzoek geloofsbrieven stelt vast dat de geloofsbrie-
ven van 
- van Gorkom R, Roy(m), wonende te Riel, benoemde van Lijst 

Riel-Goirle; 
- van Elsacker A.J.M. (Ad) (m), wonende te Goirle, benoemde van 

Pro Actief Goirle; 
- M.A.H.A. Meijers (Michael) (m), wonende te Riel, benoemde van 

D66 Goirle; 

Besluit: 
 
De raad gaat zonder stemming akkoord met de toelating van de drie benoemde 
raadsleden.  



Bladnummer Datum 

4 28-6-2022 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

In orde zijn en dat zij kunnen worden toegelaten tot de gemeente-
raad. 

   

6 Toelating en installatie nieuw benoemde raadsleden 
toe te laten als leden van de raad van de gemeente Goirle: 
- van Gorkom R, Roy(m), wonende te Riel, benoemde van Lijst 

Riel-Goirle; 
- van Elsacker A.J.M. (Ad) (m), wonende te Goirle, benoemde van 

Pro Actief Goirle; 
- M.A.H.A. Meijers (Michael) (m), wonende te Riel, benoemde van 

D66 Goirle; 

Besluit: 
 
De toegelaten raadsleden worden met het afleggen de eed of de belofte geïnstal-
leerd.  

 
 
De vergadering is 28 juni 2022 om 23:15 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 5 juli 2022 
 
 

, de voorzitter 
 
 
 

, de griffier 


