
  
 

 

BESLUITENLIJST 
 

Raadsvergadering 8 februari 2022 (19:30 uur)  

Aanwezig  Raad: 
Mark Verhoeven (Lijst Riel-Goirle), Erik Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Cees Pelkmans (Lijst Riel-Goirle), Ineke Wolswijk (CDA), Fons Smits 
(CDA), Sjaak Sperber (CDA), Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Bert van der Velden (Pro Actief Goirle), Mark van Oosterwijk (Pro Actief 
Goirle), Theo van der Heijden (VVD), Ad van Beurden (VVD), Trix Vissers (VVD), Deborah Eikelenboom (SP), Stijn van den Brekel (SP), Piet 
Verheijen (D66), Janneke van den Hout (D66), Arno de Laat (Arbeiderspartij Goirle Riel), Pernell Criens (PvdA) 
 

 College:  
Mark van Stappershoef (burgemeester), Liselotte Franssen (wethouder), Marijo Immink (wethouder), 
Tess van de Wiel (wethouder), Johan Swaans (wethouder), Jolie Hasselman (secretaris), 
 

  

Afwezig  Raad: Stijn van den Brekel (SP), Deborah Eikelenboom (SP) 
College: -- 

  

Voorzitter Burgemeester Mark van Stappershoef 

Griffier Berry van ’t Westeinde 

  

  

Opmerking De vergadering van 8 februari 2022 kunt u hier terugkijken. 
 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/8%20februari/19:30/


Bladnummer Datum 

2 8-2-2022 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

1 Opening De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat de heer Brouwers zijn ont-
slagbrief heeft ingediend vanwege een tijdelijke verhuizing naar een woning net 
over de gemeentegrens. De procedure voor de invulling van zijn vacature is ge-
start.  
De voorzitter feliciteert Ireen Wüst met de unieke prestatie omdat zij bij de vijfde 
opeenvolgende Olympische Spelen een gouden medaille heeft gewonnen. Op 21 
mei wordt zij gehuldigd en wordt het standbeeld dat wij vier jaar geleden hebben 
aangeboden onthuld. 

2 Vaststelling van de agenda 
 

Een niet op de agenda opgenomen motie van PvdA en Arbeiderspartij over ver-
volgstappen voor het herstel van biodiversiteit wordt aan de agenda toegevoegd. 
De agenda wordt vastgesteld. 
De heer Gabriels vraagt hoe het college ervoor gaat zorgen dat de motie voor de 
uitvoering van het jongerenwerk van maart 2022 snel en zorgvuldig wordt uitge-
voerd zoals deze is bedoeld door de raad. In de opdracht naar ContourdeTwern 
staat geen heldere passage die leidt tot uitvoering van de motie.  
Wethouder Swaans geeft een verklaring (Zie bijlage). Geeft aan dat bij het maken 
van de afspraken het college gericht is geweest op de inhoud en deze gedachten 
onvoldoende te hebben gedaan in overleg met de raad. Biedt excuses aan voor 
het gebrek aan communicatie en ook over de interpretatie van de afdoening van 
de motie. 
Door Piet Verheijen, Arno de Laat en Henk Gabriëls worden aanvullend opmerkin-
gen gemaakt. Willen niet dat verantwoordelijkheden bij ContourdeTwern worden 
ondergebracht.  
Wethouder Swaans geeft aan dat de gemeente de eindverantwoordelijke is. Zegt 
toe dat het college de motie uitvoert, niet de hoofdaannemer. Voor de inhoude-
lijke kant wordt overleg met ContourdeTwern.  
Mevrouw Criens hoopt dat de toezegging wordt genoteerd, zodat dit zwart op wit 
staat.  
De heer Van Oosterwijk geeft aan dat hij teleurgesteld is dat uit de raad zo’n in-
spanning moet doen, om een motie uitgevoerd te krijgen. Vraagt ook gebruik te 
maken van het onderzoek dat er al ligt.  

https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/11-MOTIE-PAG-VVD-SP-D66-PvdA-APGR-aangepast-Jongerenwerk-versie-12-3-2021.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/08-februari/19:30/definitieve-versie-statement-8-2-22-uitvoering-motie-Huisvesting-Jongeren.pdf


Bladnummer Datum 

3 8-2-2022 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

3  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 21 december 2021 Uiteindelijke raadsbesluit: 
De raad stelt de besluitenlijst vast. 

4  Lijst ingekomen stukken 
 

De burgermeester geeft aan dat een aantal doorlopende moties op dit moment 
nog niet kunnen worden afgedaan.  
De heer Van Beurden geeft aan dat naar zijn mening de motie over privatisering 
sportvelden (Q) naar zijn mening niet is afgedaan. Mevrouw Van den Hout onder-
steunt de opmerking van de heer Van Beurden.  
Wethouder Van de Wiel geeft aan dat inderdaad een deel van de betreffende mo-
tie niet is afgedaan, voor wat betreft het gesprek met verenigingen. Er is naar aan-
leiding van de benchmark niet in gesprek gegaan met verenigingen. Als we dat ge-
sprek aan zouden gaan, weten we nu al dat de situatie niet gewenst is voor de ge-
meente. Die overwegingen zijn niet expliciet opgenomen in de RIB. Het spijt haar 
dat dat gebeurd is.  
De heer Van Beurden vindt het heel vreemd dat niet met de lokale sportverenigin-
gen is gesproken. Dringt aan op het gesprek.  
Mevrouw Van de Wiel geeft aan later op de motie terug te komen.  
De raad stemt met deze opmerkingen in met de voorgestelde wijze van afdoening 
van de ingekomen stukken. 

5 Procesvoorstel strategische heroriëntatie 
Voorgesteld besluit: 
1. Het procesvoorstel Strategische heroriëntatie vast te stellen; 
2. Een budget beschikbaar te stellen van € 125.000,00 voor de uit-
voering van dit procesvoorstel - exclusief de deelopdracht sociaal do-
mein - en dit te dekken vanuit de Algemene Weerstandsreserve; 
3. De begroting 2022 hiervoor aan te passen. 

 
Stemmingen 
Elektronisch wordt gestemd over het voorstel.  
Het voorstel wordt aangenomen met 14 stemmen voor (LRG, CDA, PAG, VVD, D66) 
en 2 stemmen tegen (PvdA en Arbeiderspartij Goirle Riel) 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit conform het voorstel. 

6 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport 
Voorgesteld besluit: 

1. De conclusies van de rekenkamercommissie te onderschrij-
ven; 

 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. 



Bladnummer Datum 

4 8-2-2022 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

2. Het college van B&W de opdracht te geven vlak na de verkie-
zingen aan de raad een verbeterplan te presenteren om de 
aansluiting te maken tussen kader stellende beleidsnota’s en 
P&C documenten over de hele linie te verbeteren; 

3. Het college van B&W de opdracht te geven om in dit verbe-
terplan (zie besluit 2) de raad inzicht te geven in doel, plan-
ning en mijlpalen van het lopende, meerjarige verbeterpro-
ces van beleidsnota’s en P&C-stukken; 

4. Het college van B&W de opdracht te geven een pilot te star-
ten in 2022/2023 (in nauwe samenwerking met de raad) 
waarin voor 1 of 2 beleidsvelden concreet gewerkt wordt 
aan het verbeteren van de informatievoorziening in de P&C-
stukken en de daarbij behorende beleidsnota’s; 

5. Het college van B&W opdracht te geven om bij alle nieuw 
vast te stellen beleidsnota’s de aanbevelingen van de reken-
kamercommissie te betrekken in de uitwerking.  

7 Raadsvoorstel visie dienstverlening 
Voorgesteld besluit: 
1. De visie op dienstverlening vast te stellen 

 
Amendement  
Een amendement wordt ingediend door Lijst Riel Goirle. (Zie hieronder) 
 
Toezegging 
De burgemeester zegt toe om voor de zomer de raad via een raadsinformatiebrief 
te informeren over de stand van zaken van het project en aan het eind van het jaar 
een volgende stap te zetten. 
 
Stemmingen 
De raad stemt zonder stemming in met het amendement.  
De raad besluit zonder stemming in met het geamendeerde voorstel. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 

1. De visie op dienstverlening vast te stellen 



Bladnummer Datum 

5 8-2-2022 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

2. Het college de opdracht te geven om, op basis van de visie op dienstverle-
ning, servicenormen te ontwikkelen waarmee de te bereiken effecten kun-
nen worden ingevuld. En dit voor de zomer terug te koppelen aan de raad. 

3. Het college de opdracht te geven om, na het ontwikkelen van de service-
normen, jaarlijks te onderzoeken of onze ambitie voor dienstverlening 
wordt gerealiseerd en over de behaalde resultaten te rapporteren aan de 
raad. 

8 Raadsvoorstel overheveling budgetten 
Voorgesteld besluit: 

1. In te stemmen met het voorstel om € 518.034 budget over te 
hevelen van 2021 naar 2022; 

2. In te stemmen met het voorstel om € 752.688 uitgaven en  
€ 565.125 inkomsten om te zetten naar een krediet; 

3. Te besluiten om de wijziging van de begroting 2022 vast te 
stellen. 

 
 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming over het geamendeerde voorstel.  

9 Raadsvoorstel saneren depot Karrepad 
Voorgesteld besluit: 

1. In te stemmen met het volledig saneren van de asbest- 
houdende puinlaag/asbestweg; 

2. Eenmalig een bedrag van € 275.000,00 beschikbaar te 
       stellen en dit te dekken uit de algemene weerstands- 
       reserve. 

 

 
Stemmingen 
De heer De Laat wil geacht worden te hebben tegengestemd. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel.  
 

10 Inlichtingen vanuit het college  
Het college kan mondeling informatie aan de gemeenteraad ver-
strekken. 

 
Er zijn geen inlichtingen uit het college. 

11 Vragen aan het college 
De gemeenteraadsleden kunnen vragen stellen aan het college. 

De heer De Laat vraagt naar de hondenuitlaatplaats aan de Zandschelstraat. In het 
programma Gôolse kringen hoorde hij dat dit van de baan is. Alles was tijdelijk 
stopgezet om in gesprek te gaan met omwonenden. Vraagt het college of het juist 
is dat eerst dit gesprek gevoerd moet gaan worden hoe verder wordt gegaan.   



Bladnummer Datum 

6 8-2-2022 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

Wethouder Johan Swaans is het met de heer De Laat dat het niet helemaal van de 
baan is. Er zijn voor- en tegenstanders van de pilot. De bedoeling is inderdaad om 
een gesprek te organiseren.  
De heer Van Beurden vraagt naar de afdoening van de motie sportvelden. Er is 
niet gesproken met de verenigingen. 
Wethouder Van de Wiel geeft aan dat zij hier later op terugkomt, naar aanleiding 
van de afdoening van de motie.  

11a Motie over niet op de agenda opgenomen onderwerp: vervolgstap-
pen voor het herstel van biodiversiteit  
Vraag het college:  
1. in 2022 kaders voor te stellen voor het herstel van biodiversiteit, 
op basis van een met de gemeenteraad te bespreken streefbeeld 
voor 2030 en zich daarbij te laten inspireren door het streefbeeld 
2030 van de biodiversiteitsteams in Goirle, Hilvarenbeek en Oister-
wijk;  

2. deze kaders, die aansluiten bij het landelijke biodiversiteitsbeleid, 
op te stellen in samenspraak met de drie biodiversiteitsteams in 
Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk en met deze drie gemeenten zo-
veel mogelijk samen te werken;  

3. de raad, op basis van het streefbeeld voor 2030, concrete voorstel-
len te doen voor tussentijdse meetbare doelen voor biodiversiteits-
herstel en voor het bewaken van die doelen;  

4. plannen met de raad te bespreken die erop gericht zijn inwoners 
en andere stakeholders bij biodiversiteit te betrekken;  

5. de samenwerking tussen de biodiversiteitsteams van de gemeen-
ten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk te faciliteren.  
 

Aan de regiegroep wordt verzocht dit voorstel te agenderen voor de oordeelsvor-
mende vergadering van 22 maart. 

  



Bladnummer Datum 

7 8-2-2022 
 

12 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering 
 

 
De vergadering wordt 8 februari 2022 en om 22:07 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 8 maart 2022 
 
 

, de voorzitter 
 
 
 

, de griffier 
  



Bladnummer Datum 

8 8-2-2022 
 

 
 

Amendementen 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Beslispunt Stemming 

1. LRG 
 

Raadsvoorstel Visie op dienst-
verlening 

De volgende beslispunten worden toegevoegd: 

 

2. Het college de opdracht te geven om, op basis van de visie op 

dienstverlening, servicenormen te ontwikkelen waarmee de te 

bereiken effecten kunnen worden ingevuld. En dit voor de zomer 

terug te koppelen aan de raad. 

3. Het college de opdracht te geven om, na het ontwikkelen van de 

servicenormen, jaarlijks te onderzoeken of onze ambitie voor 

dienstverlening wordt gerealiseerd en over de behaalde resultaten te 

rapporteren aan de raad. 

 

De raad stemt zonder stemming 
in met dit amendement. 

 
 

Moties 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Dictum Stemming 

1 PvdA - APGR Niet op de agenda opgeno-
men onderwerp: vervolgstap-
pen voor het herstel van biodi-
versiteit 

Vraagt het college:  
1. in 2022 kaders voor te stellen voor het herstel van biodiversiteit, op 
basis van een met de gemeenteraad te bespreken streefbeeld voor 
2030 en zich daarbij te laten inspireren door het streefbeeld 2030 van 
de biodiversiteitsteams in Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk;  

2. deze kaders, die aansluiten bij het landelijke biodiversiteitsbeleid, 
op te stellen in samenspraak met de drie biodiversiteitsteams in 
Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk en met deze drie gemeenten zoveel 
mogelijk samen te werken;  

De regiegroep wordt verzocht 
deze motie in de oordeelsvor-
mende vergadering te agenderen.  



Bladnummer Datum 

9 8-2-2022 
 

Moties 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Dictum Stemming 

3. de raad, op basis van het streefbeeld voor 2030, concrete voorstel-
len te doen voor tussentijdse meetbare doelen voor biodiversiteits-
herstel en voor het bewaken van die doelen;  

4. plannen met de raad te bespreken die erop gericht zijn inwoners en 
andere stakeholders bij biodiversiteit te betrekken;  

5. de samenwerking tussen de biodiversiteitsteams van de gemeenten 
Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk te faciliteren.  
 

 
 
 
 
 

Toezeggingen raad 8 februari 2022  

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1 8-2-2022 Bij de motie voor de uitvoering van het jon-
gerenwerk van maart 2022 is de gemeente 
de eindverantwoordelijke. Het college 
voert de motie, niet de hoofdaannemer. 
Voor de inhoudelijke kant wordt overlegd 
met ContourdeTwern.  
 

Wethouder 
Swaans 

  

2 8-2-2022 
 

Ingekomen stukken en vragen aan het 
college:  
Het college komt terug op de motie 
sportvelden. Deze motie wordt opnieuw 
opgenomen op de lijst van moties. Bij de 
beantwoording wordt rekening gehouden 

Wethouder 
Van de Wiel / 
griffie 

  

https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/11-MOTIE-PAG-VVD-SP-D66-PvdA-APGR-aangepast-Jongerenwerk-versie-12-3-2021.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/8-februari/19:30/Lijst-ingekomen-stukken
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/8-februari/19:30/Vragen-aan-het-college
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/8-februari/19:30/Vragen-aan-het-college


Bladnummer Datum 

10 8-2-2022 
 

Toezeggingen raad 8 februari 2022  

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

met de vragen van de VVD: waarom is er 
niet met de verenigingen gesproken en op 
basis waarvan concludeert de wethouder 
dan dat met deze RIB de motie is afgedaan? 
Wanneer de conclusie is dat de motie niet 
is afgedaan, wat zijn dan de vervolgstappen 
en wanneer  
mag de raad een volledig antwoord ver-
wachten? 

3 8-2-2022 Raadsvoorstel visie dienstverlening – motie 
servicenormen 
Voor de zomer 2022 de raad via een raads-
informatiebrief te informeren over de stand 
van zaken van het project en aan het eind 
van het jaar een volgende stap te zetten.  

Burgemeester 
 

  

 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/8-februari/19:30/Raadsvoorstel-visie-dienstverlening
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/8-februari/19:30/Raadsvoorstel-visie-dienstverlening

