
  
 

 

BESLUITENLIJST 
 

raadsvergadering 29 maart 2022 (19:30 uur)  

Aanwezig  Raad: 
Mark Verhoeven (Lijst Riel-Goirle), Erik Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Cees Pelkmans (Lijst Riel-Goirle), Harry van de Ven (Lijst Riel-Goirle), 
Fons Smits (CDA), Sjaak Sperber (CDA), Ineke Wolswijk (CDA), Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle), 
 Bert van der Velden (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), Tess van de Wiel (wethouder), Johan Swaans (wethouder), Ma-
rijo Immink (wethouder), Ruud Lathouwers (secretaris), 
 

  

Afwezig  Raad:), 
College:  

  

Voorzitter Burgemeester Mark van Stappershoef 

Griffier Ricus Tiekstra 

  

  

Opmerking De vergadering van 29 maart 2022 kunt u hier terugkijken. 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/29-maart/19:30


Bladnummer Datum 

2 22-2-2022 
 
3 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

1 Opening De voorzitter opent de vergadering. 

   

2 Vaststelling van de agenda De PvdA, dient een motie om de oude Ipads beschikbaar te stellen aan de stichting 
Leergeld. Voorgesteld wordt deze motie te agenderen onder agendapunt 5. 
Met deze aanvulling wordt de agenda vastgesteld. 

3  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zuidrand Goirle, locatie 
Land van Anna en gewijzigd vaststellen beeldkwaliteitsplan Land 
van Anna (Goirle) (geamendeerd) 
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 
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”; 

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



Bladnummer Datum 

3 22-2-2022 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

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 
vermelden dat afdeling 2, van hoofdstuk 1, van de Crisis- en 
herstelwet, van toepassing is. 

 
Amendement 
• De verbeelding aan te passen zoals op bijgevoegde kaart is 

weergegeven. 



Bladnummer Datum 

4 22-2-2022 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

• De regels aan te passen zodat de bouwvlakken en aandui-
dingen die van de verbeelding verwijderd worden ook uit 
de regels verwijderd zijn. 

• De toelichting waar nodig aan te passen zodat deze over-
eenkomt met de bovengenoemde wijzigingen op de ver-
beelding en in de regels. 

• De beantwoording van de zienswijzennota conform dit 
amendement te wijzigen. 

4 Motie over niet op de agenda opgenomen onderwerp: vervolgstap-
pen 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).  

 

 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad neemt de motie aan met 10 stemmen voor en 9 stemmen tegen. 
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Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

5 Motie over niet op de agenda opgenomen onderwerp: PvdA motie 
doneren iPads 
Voorgesteld besluit 
Vraagt de griffie: 

• Aan college-, raads- en burgerraadsleden bekend te maken 

dat zij hun afgeschreven iPad bij de griffie kunnen inleveren 

voor Stichting Leergeld; 

• De iPads te laten leegmaken en herstellen, zodat ze weer zo 

goed als nieuw zijn; 

• De ‘refurbished’ iPads te overhandigen aan Stichting Leer-

geld. 

 
Vraagt het college: 
Binnen bestaande budgetten dekking te zoeken voor de kosten die 
hieraan verbonden zijn. 
 

 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
Het college neemt de motie over met de toezegging deze naar fabrieksinstelling 
terug te zetten, waarna deze niet in stemming wordt gebracht. 
 

6. Raadsvoorstel Vaststellen rechtmatigheid gemeenteraadsverkiezin-
gen 2022 
Voorgesteld besluit 
Vast te stellen dat de gemeenteraadsverkiezingen rechtmatig heb-
ben plaatsgevonden 

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

7 Onderzoek geloofsbrieven en toelating gekozen raadsleden 
b e s l u i t : 
Voorgesteld besluit 
Toe te laten als leden van de raad van de gemeente Goirle: 
A.A.P.M. van Baal, A.P. van Beurden, T.H.M. van den Brand, P.W.P. 

Criens, E.C.M. Franssen-du Maine, J.C. van den Hout, J.P.C.M. van Ier-
sel, N.D.M. Jansen-van Iersel, A.A.W.M. de Laat, C.A.M. van Neerven, 
C.A.J.M. de Rooij, E.L.M. Schellekens, H.F.J.M. van der Velden, 

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

Nr. Onderwerp Besluit 

P.W.M. Verheijen, M. Verhoeven, N.P.J.M. Verschuuren, E.M.G. Vis-
ser-Seijkens, S. Weusting-van Wouwe en T.H.M. van de Wiel. 
 

8 Afscheid raadsleden 
 

De raad neemt afscheid van: 
Cees Pelkmans, Harry van de Ven, Fons Smits, Sjaak Sperber, Henk Gabriëls, Theo 
van der Heijden, Trix Vissers, Deborah Eikelenboom, Stijn van den Brekel, Ineke 
Wolswijk, Mark van Oosterwijk 
 
Mark van Oosterwijk ontvangt vanwege zijn 16 jarig raadslidmaatschap een 
koninklijke onderscheiding.  

10 Afsluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering 
 
 

 
De vergadering is 29 maart 2022 om 21:55 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 17 mei 2022 
 
 

, de voorzitter 
 
 
 

, de griffier 
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Amendementen 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Beslispunt Stemming 

1. SP, Arbei-
derspartij 
Goirle Riel, 
PvdA, PAG, 
LRG 

Raadsvoorstel gewijzigd vast-
stellen bestemmingsplan Zuid-
rand Goirle, locatie Land van 
Anna en gewijzigd vaststellen 
beeldkwaliteitsplan Land van 
Anna (Goirle) 

•  De verbeelding aan te passen zoals op bijgevoegde kaart is 
weergegeven. 

• De regels aan te passen zodat de bouwvlakken en aandui-
dingen die van de verbeelding verwijderd worden ook uit de 
regels verwijderd zijn. 

• De toelichting waar nodig aan te passen zodat deze over-
eenkomt met de bovengenoemde wijzigingen op de ver-
beelding en in de regels. 

• De beantwoording van de zienswijzennota conform dit 
amendement te wijzigen 

Zonder stemming aangenomen 
 

 

Moties 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Beslispunt Stemming 

1 PvdA Vervolgstappen voor herstel 
van Biodiversiteit 

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 Ois-

terwijk; 

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; 

met 10 stemmen voor en 9 stem-
men tegen aangenomen 
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Moties 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Beslispunt Stemming 

3. de raad, op basis van het streefbeeld voor 2030, concrete voor-
stellen te doen voor tussentijdse meetbare doelen voor biodiver-
siteitsherstel 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 stakeholders bij 
het herstel van biodiversiteit vergroten?; 

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

2. PvdA Beschikbaarstellen I-pads van 
raadsleden aan de stichting 
Leergeld 

Vraagt de griffie: 

• Aan college-, raads- en burgerraadsleden bekend te maken dat zij 

hun afgeschreven iPad bij de griffie kunnen inleveren voor Stich-

ting Leergeld; 

• De iPads te laten leegmaken en herstellen, zodat ze weer zo goed 

als nieuw zijn; 

• De ‘refurbished’ iPads te overhandigen aan Stichting Leergeld. 

 
Vraagt het college: 
Binnen bestaande budgetten dekking te zoeken voor de kosten die 
hieraan verbonden zijn. 
▪  

Het college heet de motie overge-
nomen met de kanttekening dat 
deze alleen worden teruggezet 
op fabrieksinstellingen. De motie 
is vervolgens niet meer in stem-
ming gebracht.  

 

Toezeggingen raad 8 maart 2022  

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

 


