BESLUITENLIJST

raadsvergadering 30 maart 2022 (19:30 uur)

Aanwezig

Raad:
Mark Verhoeven (Lijst Riel-Goirle), Erik Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Liselotte Franssen-du Maine (Lijst Riel-Goirle),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 Verstand Goirle-Riel), Bert
van der Velden (Pro Actief Goirle), Christel van Neerven (Pro Actief Goirle), Ad van Beurden (VVD), Niels Verschuuren (VVD), Piet Verheijen (D66), Janneke van den Hout (D66), , 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), Marijo Immink (wethouder), Ruud Lathouwers (secretaris).

Afwezig

Raad:,
College:

Voorzitter
Griffier

Burgemeester Mark van Stappershoef
Ricus Tiekstra

Opmerking

De vergadering van 30 maart 2022 kunt u hier terugkijken: https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/30-maart/19:30
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1

Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2

Vaststelling van de agenda

De heer Corné van Rooij kondigt een tweetal moties vreemd aan de orde aan. Een
motie over de huisvesting van arbeidsmigranten en de milieustraat.
Op voorstel van de voorzitter wordt hiervoor aan het eind van de vergadering
ruimte voor gegeven.

3.

Installatie leden gemeenteraad

De toegelaten leden worden met het afleggen van de eed of de belofte geïnstalleerd.

4.

Aanwijzing waarnemend voorzitter

De gemeenteraad stemt na een schriftelijke stemming in met de aanwijzing van de
heer Mark Verhoeven als waarnemen voorzitter.
Op de heer Mark Verhoeven werden 18 stemmen uitgebracht en 1 stem op de heer
Piet Verheijen

5

Motie vreemd aan de orde van de fractie van Gezond Verstand
Goirle Riel en de Arbeiderspartij Goirle-Riel inzake de huisvesting
arbeidsmigranten nabij Riel

De motie is verworpen met 5 stemmen voor en 10 stemmen tegen.

Het college wordt verzocht:
Zo spoedig mogelijk een overleg op serieus bestuurlijk niveau te laten plaatsvinden tussen het bestuur van de gemeente Goirle en de
gemeente Tilburg ten einde arbeidsmigranten op deze locatie te
voorkomen gezien het feit dat er in Riel reeds 80-100 arbeidsmigranten zijn gehuisvest
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Motie vreemd aan de orde van de fractie van Gezond Verstand
Goirle Riel inzake de besluitvorming college rondom milieustraat
aangaande wijzigingen per 1 juni 2022

De motie is niet in stemming gebracht.

Het college wordt verzocht:
Zo spoedig mogelijk met de raad in gesprek te gaan over de aangekondigde wijzigingen rondom de milieustraat. Van daaruit te komen
tot voor de raad en de inwoners meer aanvaardbare oplossingen

7

Afsluiting

De voorzitter sluit de vergadering

De vergadering wordt 30 maart 2022 om 22:00 uur gesloten.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 17 mei 2022

, de voorzitter

, de griffier

