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Overzicht moties en amendementen 20-12-2022 
 

• Moties 
 

Agendapunt Naam en strekking Indiener Mede-ondertekend door 

8 Eigen bijdrage abonnementstarief WMO 
Voorstel: het college de opdracht te geven het abonnementstarief aan te 
passen aan de richtlijnen van 2025. 

Lijst Riel Goirle  

13 Mobiliteitsplan 
Voorstel: het college opdracht te geven om de direct belanghebbenden (i.i.g. 
de VVE’s) vooraf te betrekken bij alle uitvoeringsplannen en hen ook 
betrokken te houden door middel van structureel. Tevens zorgen voor 
verslaglegging aan de raad.  

CDA  

14 Samenwerking GHO 
Voorstel:  
- Het college op te roepen om de raad te informeren over monitoring 
voortgang en effect GHO-samenwerking.  
- Herijking van de bestuurlijke visie op de GHO samenwerking op te pakken. 
- De raad op te roepen om de GHO samenwerking te agenderen. 

D66  

16 Deelname Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV 
 
 

LRG  

21 Veilig stellen van Rijksgelden t.b.v. verenigingen en maatschappelijke 
instellingen   
Voorstel: Het college opdracht te geven om bedoelde bijdragen in het 
gemeentefonds, die voor dit doel zijn, inzichtelijk te maken en te oormerken 
zodat ze terecht komen bij de verenigingen en maatschappelijke instelling.  

CDA  

21 Energiesteun sport en cultuur 
Voorstel: verzoek aan college om een maatwerk oplossing uit te werken 
waarin organisaties die aantoonbaar in de problemen komen worden 
geholpen deze energiecrisis te doorstaan. De raad te informeren in de Burap. 

Pro Actief Goirle  
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• Amendementen 
 

Agendapunt Naam en strekking Indiener Mede-ondertekend door 

13 Programma mobiliteit 
Voorstel: Punt d voetgangers toe te voegen aan het voorstel. Ondertekenen 
van het “Charter for Walking”. De kaders bij alle ontwikkelingen meenemen 
om in onze gemeente een cultuur te creëren waarin mensen er voor kiezen 
om te lopen. 

D66  

13 Mobiliteit voetgangers 
De tekst onder 2.3 Optimale Auto-infrastructuur aan te passen 
De tekst te beginnen met: 
Een afname van het ruimtebeslag door en voor de auto in m2 per inwoner. 
Verder richten we ons voor de auto op…. 

Pro Actief Goirle D66 

    

 


