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 Overzicht moties en amendementen begroting 2023 (versie donderdag 10 november om 23:00 uur) 
 

• Moties 
 

# Naam en strekking Indiener Mede-ondertekend door Status:  

M1 Toeristenbelasting 
Samen met de sector in gesprek te gaan om na te gaan wat de 
gezamenlijke investeringsbehoefte is; de uitkomsten te 
verwerken in een nieuwe toeristenverordening. 

Lijst Riel Goirle CDA Goirle Riel Overgenomen  

M2 Risicoparagraaf 
In de programmabegroting 2024 een bedrag in de risicoparagraaf 
op te nemen voor de digitale dienstverlening/ de ICT voorziening. 

Lijst Riel Goirle  Ingetrokken   
 

M3 Stimuleren burgerinitiatief  
Om het instrument burgerinitiatief te stimuleren wordt 
voorgesteld de verordening aan te passen.  

Gezond Verstand Goirle 
Riel 

Arbeiderspartij Goirle-Riel 
 

Ingetrokken 

M4 Verkeersontsluiting oost-Goirle 
Een notitie verkeersontsluiting deelgebied Goirle Oost aan de 
raad aan te bieden, voordat bestemmingsplan Bakertand wordt 
voorgelegd. Hierin ook de verkeerontsluiting die nu via de Lage 
Wal richting A58 en Tilburg/Hilvarenbeek gaat mee te nemen. 

Gezond Verstand Goirle 
Riel 

Arbeiderspartij Goirle-Riel 
 

Verworpen 

M5 Grip op sociaal domein 
Geen € 335.000 inzetten voor nieuw onderzoek/oriëntatiefase. 
Direct aan de slag gaan met de uitvoering en een denktank van 
deskundigen oprichten om te komen tot verbeteringen. 

Gezond Verstand Goirle 
Riel 

Arbeiderspartij Goirle-Riel 
 

Verworpen 

M6 ‘Gratis’ Milieustraat 
Een nieuw afvalinzamelingssysteem te bedenken waarbij de 
gemeente weer alle afvalstromen inneemt. 

Gezond Verstand Goirle 
Riel 

Arbeiderspartij Goirle-Riel Ingetrokken 

M7 Eerst mediation, daarna pas bezwaar en beroep 
In alle procedures met betrekking tot bezwaar en beroep formeel 
mediation aan te bieden en de procedures voor bezwaar en 
beroep aan te passen. 

Gezond Verstand Goirle 
Riel 

Arbeiderspartij Goirle-Riel Ingetrokken 
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M8 Portefeuillehouder dienstbaarheid 
Een wethouder de portefeuille dienstbaarheid toe te kennen om 
de dienstbaarheid naar de inwoners te verbeteren. 

Gezond Verstand Goirle 
Riel 

Arbeiderspartij Goirle-Riel 
 

Ingetrokken 

M9 Aanleggen fietspad naar Gilze 
Het realiseren van het fietspad nu echt snel ter hand te nemen 
en uitvoering te geven aan de oorspronkelijke route. 
 

Gezond Verstand Goirle 
Riel 

 Ingetrokken 

M10 Afschaffen Toeristenbelasting 
De toeristenbelasting af te schaffen en contributie voor de 
vereniging Recreatie & Toerisme te regelen. 

Gezond Verstand Goirle 
Riel 

Arbeiderspartij Goirle-Riel Ingetrokken 

M11 Invullen vacatures 
Nog meer werken aan goed werkgeverschap en het invullen van 
de openstaande vacatures, en daarvoor extra budget ter 
beschikking stellen; het takenpakket analyseren naar wel of niet 
wettelijk verplicht en wel of niet gewenst. 

Gezond Verstand Goirle 
Riel 

Arbeiderspartij Goirle-Riel Verworpen   

M12  Afschaffen hondenbelasting (Aangepast) 
De hondenbelasting per 01-01-2023 af te schaffen; 
Een publiekscampagne op te zetten; 
Actiever te handhaven; 
De kosten te dekken uit de algemene middelen. 

Gezond Verstand GR 
Arbeiderspartij 
Lijst Riel Goirle 

 Aangenomen 

M13 Gemeentelijke ombudsman 
Een gemeentelijke ombudsman aan te stellen en samen met 
deze ombudsman te komen tot een simpele en eensluidende 
klachtenprocedure. 

Gezond Verstand Goirle 
Riel 

Arbeiderspartij Goirle-Riel Ingetrokken 

M14 Formatieplan 
De noodzaak te onderbouwen voor het toekennen van extra 
budget voor het formatieplan in de begroting 2023 en de 
meerjarenraming 2024-2026. 

VVD Goirle  Ingetrokken 

M15 Achterstallig onderhoud in de openbare ruimte (Aangepast 2) 
Vóór 1 april 2023 een plan aan de gemeenteraad voor te leggen 
met een duidelijk overzicht van concrete initiatieven en een 
globale planning om achterstallig onderhoud in de publieke 
ruimte in te lopen. 

VVD Goirle  Aangenomen 
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M16 Dempen gevolgen stijgende energiekosten en inflatie in 2023 
De bestemmingsreserve coronamiddelen in 2023 óók aan te 
wenden om extra kosten in het sociaal domein te bekostigen, als 
gevolg van de gestegen energiekosten en inflatie. 

D66 Goirle Lijst Riel Goirle 
Pro Actief Goirle 
PvdA Goirle en Riel 
 

Aangenomen 

M17 Sport & meerjarenonderhoudsplan sportaccommodaties 
Het meerjarenonderhoudsplan Sport voor besluitvorming aan te 
bieden op 20 december 2022. Een uiterste inspanning doen om 
het masterplan sport voor besluitvorming aan te bieden op 20 
december 2022 is. 

D66 Goirle Pro Actief Goirle  
CDA Goirle Riel 
 

Aangenomen 

M18 Duurzaamheidslening (Aangepast) 
Diverse leningen te evalueren voor het einde van het 2e kwartaal 
van 2023.  
De raad een voorstel te sturen om 300.000 euro toe te voegen 
aan het fonds voor de duurzaamheidslening. 

D66 Goirle Lijst Riel Goirle 
Pro Actief Goirle 

Aangenomen 

M19 Verlengen aanvraagperiode energietoeslag 2022 
De aanvraagperiode voor de energietoeslag 2022 te verlengen 
tot 31 december 2022. 

PvdA Goirle en Riel Lijst Riel Goirle 
D66 Goirle 
CDA Goirle Riel 
Arbeiderspartij Goirle-Riel 

Aangenomen 

M20 Verruimen Meedoenregeling in 2023 
De Meedoenregeling in 2023 te verruimen tot 130% van de 
bijstandsnorm. 

PvdA Goirle en Riel Arbeiderspartij Goirle-Riel 
 

Verworpen 

M21 Investeringen 
Investeringen die een wettelijke of contractuele grondslag 
hebben, of die voortvloeien uit (regionale) beleidsregels, 
onverwijld aan de raad voor te leggen en niet de discussie over 
strategische heroriëntatie af te wachten. 

CDA Goirle Riel Pro Actief Goirle 
Arbeiderspartij Goirle-Riel 
 

Aangenomen 

M22 Duurzaamheidslening (Aangepast) 
Het budget van de duurzaamheidslening met € 300.000 te 
vergroten.  

Arbeiderspartij Goirle-
Riel 

Gezond Verstand Goirle Riel 
 

Aangenomen 

M23 Hondenlosloopveld 
Met belanghebbenden in gesprek te gaan om een 
hondenlosloopveld te realiseren  aan de Zandschelstraat of op 
een andere plek. 

Arbeiderspartij Goirle-
Riel 

Gezond Verstand Goirle Riel Ingetrokken  
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M24 Strategische herorientatie 
Stoppen met de temporisering van besluitvorming als gevolg van 
de Strategische herorientatie 

  Aangenomen 

 
 
 

• Amendementen 
 

# Naam en strekking Indiener Mede-ondertekend door Bijzonderheden 

A1 Toeristenbelasting 
Voorstel: De tarieven voor de toeristenbelasting in 2023 niet te 
verhogen. 

Lijst Riel Goirle  Aangenomen 

A2 Initiatieffonds senioren 
Voorstel: In te stemmen met het vormen van een “initiatieffonds 
senioren” waartoe een bedrag van € 15.000 uit de Coronamiddelen 
zal worden aangewend.  

Gezond Verstand  
Goirle Riel 

PvdA Goirle en Riel 
Arbeiderspartij Goirle-Riel 

Verworpen 

A3 Programmaplan Grip op het Sociaal domein 
Voorstel: Minstens vier keer per jaar of vaker indien de 
ontwikkelingen binnen het programma daarom vragen, de 
gemeenteraad proactief geïnformeerd zal worden over de 
behaalde resultaten of tegenvallers binnen het programma. 

VVD Goirle  Aangenomen 

A4 Geen extra budget formatieplan 
Voorstel: Vooralsnog geen extra budget in de begroting 2023 en de 
meerjarenraming 2024-2026 op te nemen voor het formatieplan. 
Het bedrag van €750.000, aan de algemene weerstandsreserve 
(AWR) toe te voegen. 

VVD Goirle  Ingetrokken 

A5 Bestemmingsreserve achterstallig onderhoud in de publieke 
ruimte (Aangepast 2) 
Voorstel: Het toevoegen van een bedrag van € 500.000 aan het 
domein en themabudget openbare ruimte in de begroting 2023. 

VVD Goirle  Aangenomen 

A6 Bestemmingsreserve geluidwerende voorziening A58 VVD Goirle  Aangenomen 
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Voorstel: Het opnemen van een bestemmingsreserve 
‘geluidwerende voorziening A58’ van €750.000 in de begroting 
2023. 

A7 Noodfonds Goirle 
Voorstel: Instemmen met onttrekking van een bedrag van € 
100.000 uit de Coronamiddelen voor het instellen van een 
noodfonds. 

PvdA Goirle en Riel Gezond Verstand Goirle Riel 
Pro Actief Goirle 
D66 Goirle 
CDA Goirle Riel 
Arbeiderspartij Goirle-Riel 
 

Aangenomen 

A8 Investeringen sportaccommodaties 
Voorstel: Voor de investeringen in sportaccommodaties een apart 
voorstel aan de raad aan te bieden en het bedrag van € 716.000 te 
schrappen uit de programmabegroting 2023. 
 

D66 Goirle Pro Actief Goirle Verworpen 

A9 Hondenbelasting 
De hondenbelasting per 01-01-2023 af te schaffen 

LRG 
Gezond Verstand GR 
Arbeiderspartij GR 

 Aangenomen 

 
 


