
  
 

 

BESLUITENLIJST 
 

Besluitvormende raadsvergadering 8 maart 2022 (19:30 uur)  

Aanwezig  Raad: 
Mark Verhoeven (Lijst Riel-Goirle), Erik Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Harry van de Ven (Lijst Riel-Goirle), Fons Smits (CDA), Sjaak Sperber 
(CDA), Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Bert van der Velden (Pro Actief Goirle), Mark van Oosterwijk (PAG), Theo van der Heijden (VVD), 
Ad van Beurden (VVD), Trix Vissers (VVD), Deborah Eikelenboom (SP), Stijn van den Brekel (SP)(tot agendapunt 11), 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), Tess van de Wiel (wethouder), Johan Swaans (wethouder), Ruud 
Lathouwers (secretaris)(op afstand), Marijo Immink (wethouder)(tot agendapunt 8) 

  

Afwezig  Raad: Cees Pelkmans (Lijst Riel-Goirle), Ineke Wolswijk (CDA) 
College: 

  

Voorzitter Burgemeester Mark van Stappershoef 

Griffier Ricus Tiekstra 

  

  

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

  

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


Bladnummer Datum 

2 8-3-2022 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

1 Opening De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mede dat de heer Pelkmans en me-
vrouw Wolswijk afwezig. Tevens een welkom voor de wnd. griffier de heer Tiekstra 
en de heer van der Ven die wederom is toegetreden tot de gemeenteraad.  
De voorzitter schenkt aandacht aan de oorlog in Oekraïne en spreekt namens de 
inwoners en de raad zijn afschuw uit over de strijd die in Oekraïne wordt geleverd. 
De inwoners van Goirle leven mee met de bevolking van Oekraïne. 

2 Vaststelling van de agenda De motie van de PvdA en de Arbeiderspartij Goirle Riel over biodiversiteit is reeds 
eerder geagendeerd. 
De VVD heeft een motie ingediend over het onderzoek naar de gezondheidseffec-
ten van windmolens op de leefomgeving en een motie over de geluidswal. Beide 
moties worden door Ad van Beurden toegelicht. 
De agenda wordt met in achtneming van deze aanvullingen vastgesteld. 

3  Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering van 8 februari 2022 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld 

4  Lijst ingekomen stukken 
Op deze lijst zijn alle voor de raad binnengekomen stukken 
gerubriceerd vermeld, voorzien van een behandeladvies van de 
regiegroep. De raad kan voorstellen om de procedure van afdoening 
te wijzigen van de opgenomen stukken 

Uiteindelijk raadsbesluit: 
De lijst ingekomen stukken met voorgestelde afdoening wordt ongewijzigd vastge-
steld. 

5 Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) Zonnepark 
Beeksedijk 
Voorgesteld besluit: 
1. In te stemmen met de reactie op de zienswijzen op de ontwerp 

VVGB, zoals verwoord in de bijgevoegde ‘Nota beantwoording 
van zienswijzen’.  

2. Een definitieve Verklaring van geen bedenkingen af te geven 
voor het Zonnepark aan de Beeksedijk. 

Stemmingen 
Deborah Eijkelenboom, Stijn van Berkel (beiden SP) en Arno de Laat (Arbeiderspar-
tij Goirle Riel) hebben tegen het voorstel gestemd 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. 

6 Raadsvoorstel Voorontwerp-bestemmingsplan Bakertand 
Voorgesteld besluit: 

Deborah Eijkelenboom licht toe dat de SP heeft gepleit om van Baketand een 
ecologische wijk te maken. Daarom dienen zij een motie in om het groene karakter 
van de wijk te garanderen. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2022/08-maart/19:30


Bladnummer Datum 

3 8-3-2022 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

1. Kennis te nemen van het voorontwerp-bestemmingsplan Baker-
tand; 

2. Kennis te nemen van het verslag van het planteam; 
3. Kennis te nemen van het advies van de Welstandscommissie; 
4. Kennis te nemen van de toelichting van Bakertand BV op de 

doorvertaling van het aspect duurzaamheid in de plannen; 
5. Vast te stellen dat de ambities voor duurzaamheid zoals vastge-

legd in het Koersdocument, in het voorontwerp-bestemmings-
plan en het daaraan ten grondslag liggende stedenbouwkundig  
plan,  een voldoende vertaling hebben gekregen om de bestem-
mingsplanprocedure te kunnen vervolgen. 

Wethouder Johan Swaans raadt de motie af omdat de erfafscheiding tussen buren 
niet af te dwingen is. Meer dan mensen te verzoeken of te adviseren de tuin zo 
groen mogelijk aan te leggen is niet mogelijk.  
 
De motie van de SP wordt staande de vergadering aangepast.  
 
Stemmingen: 
De gewijzigde motie van de SP is met algemene stemmen aangenomen. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad stemt met algemene stemmen in met het voorstel 

7 Raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zuidrand 
Goirle, locatie Land van Anna en gewijzigd vaststellen beeldkwali-
teitsplan Land van Anna (Goirle) 
1. kennis te nemen van het vastgestelde eindverslag van de inspraak-

procedure dat als bijlage in de bestemmingsplantoelichting is opge-
nomen; 

2. in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wethou-
ders gegeven beoordeling van de naar voren gebrachte zienswijzen 
over het ontwerp-bestemmingsplan “Zuidrand Goirle, locatie Land 
van Anna”, zoals uiteengezet in de “Nota zienswijzen en ambtshalve 
wijzigingen ontwerp-bestemmingsplan, locatie Land van Anna”, 
welke geacht wordt van dit raadsbesluit deel uit te maken;  

3. in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wethou-
ders voorgestelde ambtshalve wijzigingen, zoals uiteengezet in de 
“Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerp-bestem-
mingsplan, locatie Land van Anna”, welke geacht wordt van dit 
raadsbesluit deel uit te maken; 

4. in te stemmen met de “Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoorde-
ling, Ontwikkeling  zuidrand Goirle (Van Puijenbroek en Van Besouw 
fase 2)” van 19 oktober 2021 en op basis hiervan te besluiten dat er 

Deborah Eijkelenboom licht de motie toe. De meeste mensen hebben een keuze 
om te wonen. De mensen met een beperking, die zich tegen een deel van dit plan 
verzetten, hebben die keuze niet. De cliënten van Thebe vrezen aantasting van het 
uitzicht door de bouw van hoogbouw. 
Mark van Oosterhout doet een voorstel van orde, om besluitvorming over dit 
voorstel uit te stellen tot de vergadering van 29 maart a.s. 
 
Stemmingen 
Het orde voorstel wordt met 9 stemmen van Pro Actief Goirle, D66, Arbeiderspartij 
Goirle-Riel, PvdA en SP voor en 8 stemmen Goirle Riel, VVD en CDA tegen 
aangenomen. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
Het voorstel wordt in de raadsvergadering van 29 maart a.s. opnieuw geagen-
deerd. 



Bladnummer Datum 

4 8-3-2022 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

geen belangrijke nadelige milieugevolgen worden verwacht die 
zouden moeten leiden tot het doorlopen van een m.e.r.-procedure 
en het opstellen van een milieueffectrapport (MER) voor het be-
stemmingsplan “Zuidrand Goirle, locatie Land van Anna”; 

5. geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 Wet ruimte-
lijke ordening; 

6. het bestemmingsplan “Zuidrand Goirle, locatie Land van Anna”, be-
staande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het 
GML-bestand NL.IMRO.0785.BP20190003Puijenbro-vg01, met de 
bijbehorende bestanden, conform het bepaalde in de artikelen 
1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening, langs 
elektronische weg (digitaal) en analoog (papieren versie) gewijzigd 
vast te stellen, en te bepalen dat voor de locatie van de geometri-
sche planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is 
ontleend aan de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) 

(2018-06-14); 
7. het beeldkwaliteitsplan “Land van Anna” van oktober 2021, dat on-

derdeel uitmaakt van de regels van het bestemmingsplan “Zuidrand 
Goirle, locatie Van Puijenbroek”, conform het advies van de Wel-
standscommissie van 18 november 2021, gewijzigd vast te stellen 
als aanvulling op de welstandsnota van de gemeente Goirle, zoals 
bedoeld in artikel 12a van de Woningwet, en daarbij te bepalen dat 
deze aanvulling uitsluitend betrekking heeft op de gronden van het 
plangebied van het bestemmingsplan “Zuidrand Goirle, locatie 
Land van Anna”; 

8. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om toe-
stemming te verlenen om het bestemmingsplan eerder te mogen 
publiceren; 

9. conform het bepaalde in artikel 11 van het Besluit uitvoering Crisis- 
en herstelwet bij de bekendmaking van dit raadsbesluit te vermel-
den dat afdeling 2, van hoofdstuk 1, van de Crisis- en herstelwet, 
van toepassing is. 



Bladnummer Datum 

5 8-3-2022 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

8 Raadsvoorstel Aanvraag budget centrumlocaties 
Voorgesteld besluit: 

1. Een budget van € 40.000,00 beschikbaar te stellen om een 
haalbaarheidsonderzoek woningbouw voor de locaties ’t Lo-
ket, De Wildert en Mainframe uit te kunnen laten voeren; 

2. Dit budget te dekken uit de algemene reserve grondexploita-
tie. 
 

Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad stemt met algemene stemmen in met het voorstel.  

9 Raadsvoorstel Beoordelingskader huisvesting arbeidsmigranten 
Voorgesteld besluit: 

1. Kennis nemen van het concept “Beoordelingskader huisves-
ting tijdelijke arbeidsmigranten”; 

2. In te stemmen met de gekozen richting. 

Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad stemt met algemene stemmen in met het voorstel. 
 

10 Raadsvoorstel Uitnodiging tot zienswijze uitvoeringsagenda Sociaal 
Domein 2022-2026 
Voorgesteld besluit: 

1. Kennisnemen van de uitvoeringsagenda Sociaal Domein 
2022-2026; 

2. Geen zienswijze in te dienen op de uitvoeringagenda. 

Sjaak Sperber staat stil bij de recente ontwikkelingen rond Project C, welke aanlei-
ding geven voor de door het CDA ingediende motie. 
Stijn van Brekel licht toe dat de SP-fractie van mening is dat succesvolle initiatie-
ven misschien wel meer tijd nodig hebben om zonder financiële steun van de ge-
meente een vervolg te krijgen. Dat is de reden van het amendement van de SP. 
Piet van der Heijden wijst er op dat de Rekenkamercommissie adviezen heeft uit-
gebracht, deze adviezen hebben geleid tot het door D66 ingediende amendement. 
 
De stemmingen 

• De motie van het CDA is met 9 stemmen voor en 8 tegen aangenomen. 

• Het amendement van de SP, PvdA en de Arbeiderspartij Goirle Riel is met 6 
stemmen voor 11 stemmen tegen verworpen. 

• Het amendement van D66 is met 14 stemmen voor en  3 stemmen tegen aan-
genomen.  

 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad stemt met algemene stemmen in met het gewijzigde voorstel. 
 



Bladnummer Datum 

6 8-3-2022 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

11a Motie Vervolgstappen voor het herstel van biodiversiteit 
Voorgesteld besluit: 
Vraagt het college:  

1. in 2022 kaders voor te stellen voor het herstel van biodiversi-
teit, 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 biodiversiteits-
beleid, op te stellen in samenspraak met de drie biodiversi-
teitsteams in Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk en met deze 
drie gemeenten zoveel mogelijk samen te werken;  

3. de raad, op basis van het streefbeeld voor 2030, concrete 
voorstellen te doen voor tussentijdse meetbare doelen voor 
biodiversiteitsherstel en voor het bewaken van die doelen;  

4. met de raad eenmalig een gesprek te voeren over de vraag: 
hoe kunnen we de betrokkenheid van inwoners en stakehol-
ders bij het herstel van biodiversiteit vergroten?;  

5. de samenwerking tussen de biodiversiteitsteams van de ge-
meenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk te faciliteren 
(denk aan het beschikbaar stellen van een vergaderruimte).  

 

De stemmingen 
De stemmen staken 8 stemmen voor en 8 stemmen tegen. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De motie wordt in de raadsvergadering van 29 maart a.s. opnieuw in stemming 
gebracht. 

11c Motie VVD onderzoek effecten afstandsnormen windturbines op 
leefkwaliteit omwonenden 
 

Het college heeft toegezegd het onderzoek af te wachten alvorens met concrete 
plannen voor plaatsing windmolens te komen.  
De motie komt niet meer in stemming. 

   

11b Motie VVD onderzoek geluidswal A58 en Barbara Benz Park 
 

Uiteindelijk raadsbesluit: 
De motie is met algemene stemmen aangenomen 
 
Toezegging: 
Het college zegt toe met een raadsvoorstel de onderzoeksvragen voor te leggen 

   



Bladnummer Datum 

7 8-3-2022 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

12 Raadsvoorstel Bestemmingsreserve coronamiddelen 
Voorgesteld besluit: 

1. In te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve 
Coronamiddelen; 

2. In te stemmen dat het college gemandateerd wordt om vrij 
over deze bestemmingsreserve te beslissen; 

3. In te stemmen met het feit dat de ontwikkelingen van de be-
stemmingsreserve coronamiddelen in de producten van de 
P&C cyclus wordt beschreven; 

4. In te stemmen met een storting van € 523.900 coronamidde-
len in de bestemmingsreserve coronamiddelen en alle toe-
komstige coronasteunpakketten uit de algemene uitkering in 
deze reserve te storten. 

Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad stemt met algemene stemmen in met het voorstel. 
 
Toezegging: 
Het college zegt toe om bij aanwending van meer dan € 100.000 de raad te 
informeren. 

13 Informatie van college nvt 

14 Vragen aan college: CDA Het CDA heeft vragen gesteld over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.  
De burgemeester deelt mee dat er een kernteam is gevormd dat zich met deze 
problematiek bezig houdt. Daarnaast wordt binnen het samenwerkingsverband 
Hart van Brabant en de Veiligheidsregio samen opgetrokken. De aanmelding en 
coördinatie vindt plaats in Tilburg. Voor spoedopvang wordt gekeken naar ge-
schikte accommodaties en wordt ook samengewerkt met Leystromen.  
Op de website van de gemeente zal een verwijzing naar Contourdetwern komen.  

13 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering 

 
De vergadering wordt 8 maart 2022 en om 24:00 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 19 april 2022 
 
 

, de voorzitter 
 
 

, de griffier  



Bladnummer Datum 

8 8-3-2022 
 

 
 
 
 

Amendementen 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Beslispunt Stemming 

1. SP, Arbei-
derspartij 
Goirle Riel, 
PvdA 

Raadsvoorstel uitvoerings-
agenda sociaal domein 2022 - 
2026 

Beslispunt 2 “Geen zienswijze in te dienen op de uitvoeringagenda” te 
wijzigen in  
Beslispunt 2 “Een zienswijze in te dienen op de uitvoeringagenda met 
betrekking tot Hoofdstuk 4. Balans bewaken, bullet Subsidiebeleid 
herijken”.  

6 stemmen van SP, Arbeiderspar-
tij Goirle Riel en PvdA voor en 11 
stemmen tegen verworpen. 
 

2. D66 Raadsvoorstel uitvoerings-
agenda sociaal domein 2022 - 
2026 

Besluit 2, Geen zienswijze in te dienen op de uitvoeringsagenda te 
wijzigen in:  
Besluit 2, Een zienswijze in te dienen op de uitvoeringsagenda 

14 stemmen voor en  3 stemmen 
van PvdA en SP tegen aangeno-
men.  

 

Moties 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Beslispunt Stemming 

1. SP Voorontwerp Bestemmings-
plan Bakertand. 

Met Leijstromen in overleg te gaan om in de huurcontracten van de 
toekomstige woningen in de Bakertand ,vast te leggen dat tuinen niet 
geheel bestraat mogen worden, en dat daar waar mogelijk een 
redelijke verhouding tussen groen en steen wordt afgesproken. 
 
Ook de mogelijkheden te bezien om bij koopwoningen tot dezelfde 
afspraken te komen 
  
In het bestemmingsplan op te nemen dat, indien in het plangebied 
Bakertand er sprake is van erfafscheidingen grenzend aan het 
openbaar gebied, deze natuurlijk dienen te zijn in de vorm van hagen 
of struiken of eventueel  een open hekwerk met klimplanten waarbij 
het hekwerk ook op een lage muur geplaatst mag worden. 

Met algemene stemmen aange-
nomen. 



Bladnummer Datum 

9 8-3-2022 
 

Moties 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Beslispunt Stemming 

2. SP Vaststellen Bestemmingsplan 
Zuidrand Goirle, locatie Land 
van Anna c.a. 

Draagt het college op het voorstel van de cliëntenraad Thebe over te 
nemen, en daartoe het bestemmingsplan Zuidrand Goirle aan te 
passen. 
 

 Niet in stemming gebracht. Be-
sluitvorming over voorstel uitge-
steld tot 29 maart. 

3. CDA, SP en 
PvdA 

Raadsvoorstel uitvoerings-
agenda sociaal domein 2022 - 
2026 

Draagt het college op om: 

• De opdracht aan Plan-C – of diens rechtsopvolger – te verlengen 
om zodoende de opdracht alsnog naar behoren uit te kunnen voe-
ren 

• Hiervoor de middelen beschikbaar te stellen, die overblijven na af-
wikkeling van de verplichtingen ten aanzien van Factorium. (zie 
toelichting) 

• Dit bedrag – circa €23.000,=  in overleg met Factorium, terug te 
vorderen van Factorium en  

• Vervolgens ter beschikking te stellen aan Plan-C om zodoende een 
inhaalslag te kunnen maken. 

De motie van CDA, SP en PvdA is 
met 9 stemmen voor en 8 stem-
men van Pro Actief Goirle, D66 en 
VVD tegen aangenomen. 
 

4. PvdA Vervolgstappen voor herstel 
van Biodiversiteit 

 met 8 stemmen voor en 8 stem-
men tegen, staken de stemmen 
en wordt de besluitvorming uit-
gesteld naar de volgende raads-
vergadering. 

5. VVD Onderzoek naar effecten op 
gezondheid van Windmolens 

Verzoekt het college: 
▪ om het onafhankelijk landelijke onderzoek naar de effecten van 

verschillende afstandsnormen op de gezondheid en leef kwaliteit 
van omwonenden af te wachten en de resultaten van dit onder-
zoek mee te nemen in het verder concretiseren van plannen voor 
de plaatsing van windmolens in de gemeente Goirle. 

Het college heeft toegezegd het 
onderzoek af te wachten alvorens 
met concrete plannen voor plaat-
sing windmolens te komen. 

6. VVD Onderzoek geluidswal A58 en 
Barbara Benz Park 

Verzoekt het college:  

• een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van deze 
motie en te laten blijken dat zij samen met de gemeenteraad wil 

De motie is met algemene stem-
men aangenomen.  
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10 8-3-2022 
 

Moties 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Beslispunt Stemming 

werken aan een mogelijke oplossing om de impasse omtrent de 
beperking van geluidsoverlast van de A58 en het Barbara Benz 
Park te doorbreken.  

• De in overleg met de Stichting Geluidsoverlast A58 Goirle opge-
stelde onderzoeksvragen te actualiseren. Gezien de huidige situa-
tie omtrent het Barbara Benz Park zou het uit te voeren onder-
zoek, ter aanvulling, óók inzicht moeten geven in de kosten en 
mogelijke opbrengsten van geluidswerende voorzieningen (waar-
onder geluidswalwoningen) in het verlengde van de Boschring.  

• Maximaal €40.000 ter beschikking te stellen voor de uitvoering 
van bovengenoemd onderzoek en dit bedrag in mindering te 
brengen op de Algemene Reserve.  

• De onderzoeksresultaten te delen met de gemeenteraad en deze 
te betrekken in de toegezegde afwegingsnotitie Barbara Benz 
Park.  

 

Toezeggingen raad 8 maart 2022  

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1 8 maart ‘22 Raadsvoorstel Bestemmingsreserve 
coronamiddelen;  
Het college zegt toe om bij aanwen-
ding van meer dan € 100.000 de raad 
te informeren. 

Johan Swaans  Raadsinformatiebrief 

2 8 maart ‘22 Motie VVD onderzoek geluidswal 
A58 en Barbara Benz Park: 
Het college zegt toe met een raads-
voorstel de onderzoeksvragen voor 
te leggen 

Tess van der Wiel  Raadsvoorstel 
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