
  
 

 

BESLUITENLIJST 
 

Besluitvormende raadsvergadering donderdag 10 november 2022 (19:30 uur)  

Aanwezig  Gemeenteraad: 
Mark Verhoeven (Lijst Riel Goirle), Erik Schellekens (Lijst Riel Goirle), Joep van Iersel (Lijst Riel Goirle), Isabelle Visser-Seijkens (Lijst Riel 
Goirle), Roy van Gorkom (Lijst Riel Goirle), Corné de Rooij (Gezond Verstand Goirle Riel), Nancy Janssen-van Iersel (Gezond Verstand 
Goirle Riel), Sanna Weustink-van Wouwe (Gezond Verstand Goirle Riel), Joris Duijsters (Gezond Verstand Goirle Riel), Bert van der Velden 
(Pro Actief Goirle), Ad van Elsacker (Pro Actief Goirle), Ad van Beurden (VVD) t/m agendapunt 5 , Niels Verschuuren (VVD), Piet Verheijen 
(D66), Michael Meijers (D66), Pernell Criens (PvdA), Antoon van Baal (PvdA), Tess van de Wiel (CDA) en Arno de Laat (Arbeiderspartij 
Goirle-Riel). 
 

 College van burgemeester en wethouders:  
Mark van Stappershoef (burgemeester), Liselotte Franssen (wethouder), Christel van Neerven (wethouder), Peter van Dijk (wethouder), 
Janneke van den Hout (wethouder) en Ruud Lathouwers (secretaris). 

  

Afwezig  Gemeenteraad: - 
 
College van burgemeester en wethouder: - 

  

Voorzitter burgemeester Mark van Stappershoef. 

Raadsgriffier 
Griffie 

Frits Harteveld. 
Peggy Bosmans en Ingrid van Breda. 

  

  

Opmerking De vergadering van donderdag 10 november 2022 kunt u hier terugkijken. 
 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/10-november/19:30
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 Opening De voorzitter heropent om 19.30 uur de raadsvergadering van woensdag  
9 november 2022.  
 

   

5. Begroting 2023 
 

5 minuten algemene beschouwingen per fractie. Fracties kondigen 
in hun beschouwing ook aan welke amendementen en/of moties zij 
indienen met kort statement.  
Na elke inbreng maximaal 3 minuten tijd voor vragen /antwoorden 
/verduidelijking /gesprek.  

 

  
De tweede termijn van de begrotingsbehandeling wordt gestart. 
 
Stemmingen 
Na de beraadslagingen worden de moties, de amendementen en het raadsvoor-
stel over de begroting 2023 in stemming gebracht. 
 
Besluiten moties 
 
Motie 1 Toeristenbelasting (ingediend door Lijst Riel Goirle en CDA) 

• Deze motie is door het college overgenomen. 
 
Motie 2 Risicoparagraaf (ingediend door Lijst Riel Goirle) 

• Deze motie is ingetrokken. 
 
Motie 3 Stimuleren burgerinitiatief (ingediend door Gezond Verstand Goirle Riel 
en Arbeiderspartij Goirle-Riel) 

• Deze motie is ingetrokken. 
 
Motie 4 Verkeersontwikkeling oost-Goirle (ingediend door Gezond Verstand 
Goirle Riel en Arbeiderspartij Goirle-Riel) 

• Deze motie wordt door de gemeenteraad verworpen met 14 stemmen tegen 
(Lijst Riel Goirle, CDA, PvdA, D66, VVD en Pro Actief Goirle) en 5 stemmen 
voor (Arbeiderspartij Goirle-Riel en Gezond Verstand Goirle Riel). 
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Motie 5 Grip op sociaal domein (ingediend door Gezond Verstand Goirle Riel en 
Arbeiderspartij Goirle-Riel) 

• Deze motie wordt door de gemeenteraad verworpen met 12 stemmen tegen 
(Lijst Riel Goirle, CDA, D66, VVD en Pro Actief Goirle) en 7 stemmen voor (Ar-
beiderspartij Goirle-Riel, PvdA en Gezond Verstand Goirle Riel). 

 
Motie 6 ‘Gratis’ milieustraat (ingediend door Gezond Verstand Goirle Riel en Ar-
beiderspartij Goirle-Riel) 

• Deze motie is ingetrokken. 
 
Motie 7 Eerst mediation, daarna pas bezwaar en beroep (ingediend door Gezond 
Verstand Goirle Riel en Arbeiderspartij Goirle-Riel) 

• Deze motie is ingetrokken. 
 
Motie 8 Portefeuillehouder Dienstbaarheid (ingediend door Gezond Verstand 
Goirle Riel en Arbeiderspartij Goirle-Riel) 

• Deze motie is ingetrokken. 
 
Motie 9 Aanleggen fietspad naar Gilze (ingediend door Gezond Verstand Goirle 
Riel) 

• Deze motie is ingetrokken. 
 
Motie 10 Afschaffen toeristenbelasting (ingediend door Gezond Verstand Goirle 
Riel en Arbeiderspartij Goirle-Riel) 

• Deze motie is ingetrokken. 
 
Motie 11 Invullen vacatures (ingediend door Gezond Verstand Goirle Riel en Ar-
beiderspartij Goirle-Riel) 

• Deze motie wordt door de gemeenteraad verworpen met 14 stemmen tegen 
(Lijst Riel Goirle, CDA, PvdA, D66, VVD en Pro Actief Goirle) en 5 stemmen 
voor (Arbeiderspartij Goirle-Riel en Gezond Verstand Goirle Riel). 



Bladnummer Datum 

4 10 november 2022 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

 
Motie 12 (aangepast) Afschaffen hondenbelasting ((ingediend door Gezond Ver-
stand Goirle Riel, Arbeiderspartij Goirle-Riel en Lijst Riel Goirle) 

• Deze motie wordt door de gemeenteraad aangenomen met 10 stemmen 
voor (Lijst Riel Goirle, Arbeiderspartij Goirle-Riel en Gezond Verstand Goirle 
Riel) en 9 stemmen tegen (CDA, PvdA, D66, VVD en Pro Actief Goirle). 

 
Motie 13 Gemeentelijke Ombudsman (ingediend door Gezond Verstand Goirle 
Riel en Arbeiderspartij Goirle-Riel) 

• Deze motie is ingetrokken. 
 
Motie 14 Formatieplan (ingediend door VVD) 

• Deze motie is ingetrokken. 
 
Motie 15 (aangepast 2) Achterstallig onderhoud in de publieke ruimte (ingediend 
door VVD) 

• Deze motie wordt door de gemeenteraad aangenomen met 17 stemmen 
voor (Lijst Riel Goirle, CDA, Arbeiderspartij Goirle-Riel, PvdA, VVD, Pro Actief 
Goirle en Gezond Verstand Goirle Riel) en 2 stemmen tegen (D66). 

 
Motie 16 Dempen gevolgen van de stijgende energiekosten en inflatie in 2023 
(ingediend door D66, PvdA, Pro Actief Goirle en Lijst Riel Goirle) 

• Deze motie wordt door de gemeenteraad aangenomen met 19 stemmen 
voor (Lijst Riel Goirle, CDA, Arbeiderspartij Goirle-Riel, PvdA, D66, VVD, Pro 
Actief Goirle en Gezond Verstand Goirle Riel) en 0 stemmen tegen. 

 
Motie 17 Sport & meerjarenonderhoudsplan sportaccommodaties (ingediend 
door D66, CDA en Pro Actief Goirle) 

• Deze motie wordt door de gemeenteraad aangenomen met 17 stemmen 
voor (Lijst Riel Goirle, CDA, Arbeiderspartij Goirle-Riel, PvdA, D66, Pro Actief 
Goirle en Gezond Verstand Goirle Riel) en 2 stemmen tegen (VVD). 
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Motie 18 (aangepast) Duurzaamheidslening (ingediend door D66, Pro Actief 
Goirle en Lijst Riel Goirle) 

• Deze motie wordt door de gemeenteraad aangenomen met 19 stemmen 
voor (Lijst Riel Goirle, CDA, Arbeiderspartij Goirle-Riel, PvdA, D66, VVD, Pro 
Actief Goirle en Gezond Verstand Goirle Riel) en 0 stemmen tegen. 

 
Motie 19 Verlengen aanvraagperiode energietoeslag 2022 (ingediend door PvdA, 
Arbeiderspartij Goirle-Riel, D66, CDA en Lijst Riel Goirle) 

• Deze motie wordt door de gemeenteraad aangenomen met 16 stemmen 
voor (Lijst Riel Goirle, CDA, Arbeiderspartij Goirle-Riel, PvdA, D66, VVD, Pro 
Actief Goirle en Gezond Verstand Goirle Riel (1)) en 3 stemmen tegen (Ge-
zond Verstand Goirle Riel). 

 
Motie 20 Verruimen Meedoenregeling in 2023 (ingediend door PvdA en Arbei-
derspartij Goirle-Riel) 

• Deze motie wordt door de gemeenteraad verworpen met 11 stemmen tegen 
(Lijst Riel Goirle, VVD en Gezond Verstand Goirle Riel) en 8 stemmen voor 
(CDA, Arbeiderspartij Goirle-Riel, PvdA, D66 en Pro Actief Goirle). 

 
Motie 21 Investeringen (ingediend door CDA, Arbeiderspartij Goirle-Riel en Pro 
Actief Goirle) 

• Deze motie wordt door de gemeenteraad aangenomen met 17 stemmen 
voor (Lijst Riel Goirle, CDA, Arbeiderspartij Goirle-Riel, PvdA, D66, Pro Actief 
Goirle en Gezond Verstand Goirle Riel) en 2 stemmen tegen (VVD). 

 
Motie 22 (aangepast) Duurzaamheidslening (ingediend door Arbeiderspartij 
Goirle-Riel en Gezond Verstand Goirle Riel) 

• Deze motie wordt door de gemeenteraad aangenomen met 17 stemmen 
voor (Lijst Riel Goirle, CDA, Arbeiderspartij Goirle-Riel, PvdA, D66, Pro Actief 
Goirle en Gezond Verstand Goirle Riel) en 2 stemmen tegen (VVD). 
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Motie 23 Hondenlosloopveld (ingediend door Arbeiderspartij Goirle-Riel en Ge-
zond Verstand Goirle Riel) 

• Deze motie is ingetrokken. 
 
Motie 24 (aangepast) Strategische heroriëntatie (ingediend door Gezond Ver-
stand Goirle Riel en PvdA) 

• Deze motie wordt door de gemeenteraad aangenomen met 10 stemmen 
voor (Arbeiderspartij Goirle-Riel, PvdA, D66 (1), VVD en Gezond Verstand 
Goirle Riel) en 9 stemmen tegen (Lijst Riel Goirle, CDA, D66 (1) en Pro Actief 
Goirle). 

 
Besluiten amendementen 
 
Amendement 1 Toeristenbelasting (ingediend door Lijst Riel Goirle) 

• Dit amendement wordt door de gemeenteraad aangenomen met 19 stem-
men voor (Lijst Riel Goirle, CDA, Arbeiderspartij Goirle-Riel, PvdA, D66, VVD, 
Pro Actief Goirle en Gezond Verstand Goirle Riel) en 0 stemmen tegen. 

 
Amendement 2 Initiatieffonds senioren (ingediend door Gezond Verstand Goirle 
Riel, Arbeiderspartij Goirle-Riel en PvdA) 

• Dit amendement wordt door de gemeenteraad verworpen met 12 stemmen 
tegen (Lijst Riel Goirle, CDA, D66, VVD en Pro Actief Goirle) en 7 stemmen 
voor (Arbeiderspartij Goirle-Riel, PvdA en Gezond Verstand Goirle Riel). 
 

Amendement 3 Programmaplan Grip op het Sociaal domein (ingediend oor VVD) 

• Dit amendement wordt door de gemeenteraad aangenomen met 19 stem-
men voor (Lijst Riel Goirle, CDA, Arbeiderspartij Goirle-Riel, PvdA, D66, VVD, 
Pro Actief Goirle en Gezond Verstand Goirle Riel) en 0 stemmen tegen. 
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Amendement 4 Extra budget van € 750.000 voor het formatieplan dient in een 
bestemmingsreserve geplaatst te worden (ingediend door VVD) 

• Dit amendement is ingetrokken. 
 
Amendement 5 (aangepast 2) Toevoegen van een bedrag van € 500.000 aan het 
thema openbare ruimte in de begroting 2023 (ingediend door VVD) 

• Dit amendement wordt door de gemeenteraad aangenomen met 17 stem-
men voor (Lijst Riel Goirle, CDA, Arbeiderspartij Goirle-Riel, PvdA, VVD, Pro 
Actief Goirle en Gezond Verstand Goirle Riel) en 2 stemmen (D66) tegen. 

 
Amendement 6 Opnemen van een bestemmingsreserve ‘geluidwerende voorzie-
ning A58’ van € 750.000 in de begroting 2023 (ingediend door VVD) 

• Dit amendement wordt door de gemeenteraad aangenomen met 16 stem-
men voor (Lijst Riel Goirle, Arbeiderspartij Goirle-Riel, D66, VVD, Pro Actief 
Goirle en Gezond Verstand Goirle Riel) en 3 stemmen (CDA en PvdA) tegen. 

 
Amendement 7 Onttrekking van een bedrag van € 100.000 uit de Coronamidde-
len voor het instellen van een noodfonds (ingediend door PvdA, D66, Arbeiders-
partij Goirle-Riel, Pro Actief Goirle, CDA en Gezond Verstand Goirle Riel) 

• Dit amendement wordt door de gemeenteraad aangenomen met 19 stem-
men voor (Lijst Riel Goirle, CDA, Arbeiderspartij Goirle-Riel, PvdA, D66, VVD, 
Pro Actief Goirle en Gezond Verstand Goirle Riel) en 0 stemmen tegen. 

 
Amendement 8 Investeringen sportaccommodaties (ingediend door D66 en Pro 
Actief Goirle) 

• Dit amendement wordt door de gemeenteraad verworpen met 14 stemmen 
tegen (Lijst Riel Goirle, CDA, PvdA, VVD en Gezond Verstand Goirle Riel) en 5 
stemmen voor (Arbeiderspartij Goirle-Riel, D66 en Pro Actief Goirle). 
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Amendement 9 Afschaffen hondenbelasting (ingediend door Lijst Riel Goirle, Ge-
zond Verstand Goirle Riel en Arbeiderspartij Goirle-Riel) 

• Dit amendement wordt door de gemeenteraad aangenomen met 12 stem-
men voor (Lijst Riel Goirle, Arbeiderspartij Goirle-Riel, VVD en Gezond Ver-
stand Goirle Riel) en 7 stemmen tegen (CDA, PvdA, D66 en Pro Actief Goirle). 

 
Besluit raadsvoorstel begroting 2023 
Het geamendeerde voorstel wordt door de gemeenteraad unaniem aangeno-
men. 
 

   

6. Raadsvoorstel Vaststellen Verordening toeristenbelasting 2023 
Voorgesteld besluit: 
 
Vast te stellen de: 
 
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2023 
 
Artikel 1 Definities 
Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:  

a. Mobiele kampeeronderkomens: tenten, vouwwagens, kam-
peerauto's, toercaravans en soortgelijke onderkomens dan 
wel soortgelijke voertuigen welke bestemd zijn voor, dan wel 
gebruikt worden als verblijf voor vakantie en andere recrea-
tieve doeleinden. 

b. Vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte dat be-
stemd is voor het plaatsen van een zelfde mobiel kampeer-
onderkomen of stacaravan gedurende een seizoen of jaar. 

c. Groepsaccommodatie: een vakantieonderkomen bestemd 
voor en gebruikt als verblijf van groepen van tien of meer 

 
Besluit 
Het voorstel wordt door de gemeenteraad aangenomen met 17 stemmen voor  
(Lijst Riel Goirle, CDA, PvdA, D66, VVD, Pro Actief Goirle en Gezond Verstand 
Goirle Riel) en 1 stem tegen (Arbeiderspartij Goirle-Riel). 
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personen waarbij het gemeenschappelijk gebruik van sani-
taire voorzieningen, keuken, verblijfruimten en slaapzalen 
centraal staat. 

d. Overige accommodaties: niet zijnde een accommodatie als 
omschreven onder a, b of c. 

e. Jaar: een kalenderjaar. 
 
Artikel 2 Belastbaar feit 
Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting gehe-
ven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de ge-
meente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen 
die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregi-
stratie personen zijn ingeschreven. 
 
Artikel 3 Belastingplicht 

1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf 
als bedoeld in artikel 2. 

2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te 
verhalen op degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 
2. 

3. Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt 
tot verblijf, is degene belastingplichtig die verblijf houdt als 
bedoeld in artikel 2. 

 
Artikel 4 Vrijstellingen 
De belasting wordt niet geheven voor het verblijf: 

1. van degene die verblijft in een toegelaten instelling als be-
doeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet Toelating Zorginstel-
lingen; 

2. van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van 
de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland 
verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van 
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voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt 
als bedoeld in artikel 1 van de Verordening, onder verant-
woordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoe-
kers; 

3. van degene die op de dag van de eerste overnachting, de 
leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. 

 
Artikel 5 Maatstaf van heffing 
De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het be-
lastingjaar. Het aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal 
overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten. 
 
Artikel 6 Belastingtarief 

1. Het tarief bedraagt per persoon per overnachting € 2,00 
2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting ingeval 

van verblijf door de eigenaar c.q. bezitter van het mobiel 
kampeeronderkomen of stacaravan in het mobiele kampeer-
onderkomen of stacaravan op een vaste standplaats, per 
mobiel kampeeronderkomen of stacaravan, per jaar € 
239,15 

 
Artikel 7 Belastingjaar  
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Artikel 8 Wijze van heffing 
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 
 
Artikel 9 Aanslaggrens 
Een belastingaanslag wordt niet opgelegd als het aantal overnachtin-
gen, waartoe gelegenheid wordt of is gegeven, tijdens het belasting-
jaar minder dan tien (10) zal of heeft belopen. 
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Artikel 10 Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 

1990 moet de aanslag worden betaald in één termijn. De ter-
mijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de 
maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet staat ver-
meld. 

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in 
het eerste lid gestelde termijnen. 

 
Artikel 11 Aanmeldingsplicht 
De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, 
voordat hij de eerste maal na het in werking treden van deze verorde-
ning gelegenheid biedt tot het houden van verblijf als bedoeld in arti-
kel 2, dat schriftelijk te melden aan de aangewezen gemeenteambte-
naar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeen-
tewet, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen.  
 
Artikel 12 Aangifteplicht 

1. De belastingplichtige, bedoeld in artikel 3, eerste lid, is ge-
houden, indien hij niet binnen vier weken na afloop van het 
belastingjaar een uitnodiging heeft ontvangen tot het doen 
van aangifte, binnen twee weken na afloop van deze termijn 
schriftelijk aan de aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 
231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, om een 
uitnodiging tot het doen van aangifte te verzoeken.  

2. De gemeente behoudt zich te allen tijde het recht voor als-
nog een uitnodiging tot het doen van aangifte te verzenden, 
dan wel, bij gebrek aan een tijdige of onvolledige aangifte 
door belastingplichtige, de grondslag voor de berekening van 
de toeristenbelasting te schatten en de belasting middels 
een ambtshalve aanslag op te leggen. 
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3. Indien beschikbaar zal de grondslag voor de aanslag als be-
doeld in het voorgaande lid tenminste gelijk zijn aan de 
grondslag van het voorgaande belastingjaar. 

 
Artikel 13 Nachtverblijfregister  

1. De belastingplichtige is gehouden per belastingjaar een van-
wege de gemeente kosteloos ter beschikking gesteld nacht-
register bij te houden.  

2. Het nachtverblijfregister bevat met betrekking tot ieder aan 
wie gelegenheid tot overnachten is verschaft gegevens ten-
minste betreffende de:  

a. naam, leeftijd en woonplaats;  
b. data van aankomst en vertrek;  
c. het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting is ver-

schuldigd.  
3. De gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, 

onderdeel b van de Gemeentewet, is bevoegd voor bepaalde 
gevallen of groepen van gevallen van de in het eerste lid be-
doelde verplichting gehele of gedeeltelijke ontheffing te ver-
lenen, zo nodig onder door hem te stellen voorwaarden.  

 
Artikel 14 Kwijtschelding 
Bij de invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding 
verleend.  
 
Artikel 15 Nadere regels door het college van burgemeester en wet-
houders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven 
met betrekking tot de heffing en de invordering van de toeristenbelas-
ting. 
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Artikel 16 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel 
1. De "Verordening toeristenbelasting 2022" van 21 december 

2021, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2023, met 
dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare 
feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag 
na die van de bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening toeris-

tenbelasting 2023”. 
 

   

7. Raadsvoorstel Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2023 
Voorgesteld besluit: 
 
Vast te stellen de:  

 

Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig 
rioolaansluitrecht 2023 

 
Artikel 1 Definities 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder: 

a) gemeentelijke riolering mede oppervlakte waterlichamen in 
gemeentelijk beheer begrepen; 

b) eigendom verstaan een roerende of onroerende zaak; 
c) aansluiting van een eigendom verstaan het leggen door of in 

opdracht van de gemeente van een buisleiding van het in de 
openbare weg aanwezige afvoerstelsel tot aan het eigendom 
ten behoeve waarvan de aansluiting geschiedt, ertoe die-
nende om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing 
op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken.   

 
Besluit 
Het voorstel wordt door de gemeenteraad unaniem aangenomen. 
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Artikel 2 Belastbaar feit 
Onder de naam eenmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven 
ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte 
diensten in verband met het tot stand brengen van een directe of 
indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering. 

 
Artikel 3 Belastingplicht  
Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van 
degene voor wie de dienst wordt verleend. 

 
Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief  

1. Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt per particulier eigen-
dom bij een aansluiting op gescheiden of gemengd vrijverval-
riolering € 978,50. 

2. Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt per bedrijfseigendom 
het bedrag op basis van de werkelijke aansluitingskosten, zo-
als deze blijken uit een begroting die vooraf kenbaar gemaakt 
wordt. 

3. Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt de realisatiekosten van 
de te realiseren aansluiting, volgens begroting, welke vooraf 
kenbaar wordt gemaakt. Aanvullend geldt voor de hoeveel-
heid geloosd bronneringswater hetzelfde tarief, als het Water-
schap hanteert, voor het aantal kubieke meters geloosd bron-
neringswater. Voor Riel is dit Waterschap Brabantse Delta, 
voor Goirle is dit Waterschap De Dommel. 

4. Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt per aansluiting op de 
drukriolering het bedrag op basis van de werkelijke aanslui-
tingskosten, zoals deze blijken uit een begroting die vooraf 
kenbaar gemaakt wordt.  

5. Het in behandeling nemen van de aanvraag geschiedt voor de 
in lid 2, 3 en 4 genoemde tarieven op de vijfde werkdag na de 
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dag waarop de begroting van de aansluitingskosten aan de 
aanvrager ter kennis is gebracht. Indien de aanvraag wordt in-
getrokken vóór dit moment, wordt er geen recht in rekening 
gebracht. 

 
Artikel 5 Wijze van heffing 
Het recht wordt bij wege van aanslag geheven. 
 
Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld 
Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening. 

 
Artikel 7 Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 

moet de aanslag in één termijn betaald worden, binnen 30 dagen 
na dagtekening van de aanslag. 

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het 
eerste lid gestelde termijn. 

 
Artikel 8 Kwijtschelding 
Bij de invordering van het eenmalig rioolaansluitrecht wordt geen 
kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en 
wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven 
met betrekking tot de heffing en de invordering van het eenmalig 
rioolaansluitrecht. 
 
Artikel 10 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel 

1. De "Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2022" vastge-
steld door de raad van de gemeente Goirle op datum 9 no-
vember 2021 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 
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2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de 
belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking op de dag na die van be-
kendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening eenma-

lig rioolaansluitrecht 2023”. 

   

8. Raadsvoorstel Vaststellen Verordening precariobelasting 2023 
Voorgesteld besluit: 
 
Vast te stellen de: 
 
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 
2023 

 
 

Artikel 1 Definities  
Deze verordening verstaat onder: 

a. jaar: een kalenderjaar; 
b. maand: een kalendermaand;  
c. week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen; 
d. dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of 

een gedeelte daarvan; 
e. vergunning: een door het gemeentebestuur verleende dan 

wel een in een gemeentelijke registratie opgenomen toe-
stemming op grond waarvan een persoon een of meer voor-
werpen onder, op of boven voor de openbare dienst be-
stemde gemeentegrond mag hebben.  

   
 

 
Besluit 
Het voorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen. 
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Artikel 2 Belastbaar feit  
Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven 
ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de 
openbare dienst bestemde gemeentegrond. 

  
Artikel 3 Belastingplicht  

1. De precariobelasting wordt geheven van degene die het voor-
werp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare 
dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene 
ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, 
op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeente-
grond aanwezig zijn.  

2. In afwijking van het eerste lid wordt, indien de gemeente een 
vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp 
of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst 
bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is 
verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene be-
doeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of 
de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst 
bestemde gemeentegrond heeft. 

 
Artikel 4 Vrijstellingen  
De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van: 

1. voorwerpen die ingevolge een wettelijk voorschrift of anders-
zins rechtens moeten worden gedoogd op de voor de open-
bare dienst bestemde gemeentegrond. 

2. voorwerpen waarvoor de gemeente een privaatrechtelijke ver-
goeding is overeengekomen of voorwerpen waarvan de ge-
meente eigenaar is en die niet in gebruik zijn bij een derde. 

3. voorwerpen waarvoor uit andere hoofde betaling aan de ge-
meente moet geschieden. 
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Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarieven 
1. Voor het hebben van een terras op openbare gemeentegrond 

bedraagt het tarief per m2 in gebruik genomen grond per jaar: 
a. in het Centrumgebied van de kern Goirle (zoals aangeduid 

op de kaart) € 28,00; 
b. buiten het Centrumgebied van de kern Goirle € 18,50; 

 
2. Voor het innemen van een standplaats in de openlucht, waar-

voor op grond van artikel 5.18 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening een vergunning is vereist, bedraagt het tarief 
voor:  
a. Locatie Kloosterplein - Goirle: € 117,60 per m2  
b. Locatie Van Hogendorpplein - Goirle €   78,30 per m2  
c. Locatie Dorpsplein - Riel  €   37,25 per m2 
d. Tijdelijke standplaats / seizoenplaats €   19,55 per dag  
e. Stroom     €     2,35 per dag 

    
3. De tarieven genoemd in het lid 2, onderdelen a, b en c gelden 

per m2 per jaar, voor een halve dag. Voor een hele dag be-
draagt de belasting 150% van het tarief genoemd in lid 2, on-
derdelen a, b of c. 

 
Artikel 6 Berekening van de precariobelasting   

1. Voor de berekening van de precariobelasting worden gedeel-
ten van eenheden van tijd of afmeting voor een volle eenheid 
gerekend. 

2. Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de pre-
cariobelasting berekend naar de oppervlakte van de horizon-
tale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald. 
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Artikel 7 Belastingtijdvak   
1. In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft ver-

leend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen 
onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde ge-
meentegrond, is het belastingtijdvak de periode waarvoor de 
vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een kalen-
derjaar overschrijdende geldigheidsduur van de vergunning 
het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.  

2. In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het be-
lastingtijdvak de in het kalenderjaar gelegen aaneengesloten 
periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of 
heeft voorgedaan.  

 
Artikel 8 Wijze van heffing   
De precariobelasting wordt geheven bij wijze van aanslag.  
 
Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 

1. In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, is de precariobe-
lasting verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, 
zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 

2. In de gevallen bedoeld in artikel 7, tweede lid, is de precario-
belasting verschuldigd bij het einde van het belastingtijdvak.  

3. Ingeval het bedrag van de verschuldigde belasting eerst kan 
worden vastgesteld na afloop van het heffingstijdvak kan in-
dien het naar verwachting verschuldigde bedrag daartoe aan-
leiding geeft een voorlopige aanslag worden opgelegd.  

4. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak 
aanvangt is de naar jaartarieven geheven precariobelasting 
verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat 
tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aan-
vang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden over-
blijven.  
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5. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak 
eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaarta-
rieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde ge-
deelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelas-
ting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, 
nog volle kalendermaanden overblijven 
  

Artikel 10 Termijnen van betaling  
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 

1990 moet de aanslag in één termijn betaald worden, binnen 
30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet. 

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het 
voorgaande lid gestelde termijn.  

  
Artikel 11 Kwijtschelding 
Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding 
verleend.  
 
Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wet-
houders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven 
met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelas-
ting. 
 
Artikel 13 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel 

1. De "Verordening precariobelasting 2022" vastgesteld door de 
raad van de gemeente Goirle op 9 november 2021 wordt inge-
trokken met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande 
dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich 
voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na 
die van bekendmaking. 
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3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.  
4. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening preca-

riobelasting 2023”. 

   

9. Raadsvoorstel Vaststellen Verordening hondenbelasting 2023 
Voorgesteld besluit: 
 
Vast te stellen de: 
 
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 
2023 
 
 
Artikel 1 Belastbaar feit 
Onder de naam "hondenbelasting" wordt een directe belasting gehe-
ven voor het houden van een hond binnen de gemeente. 
 
Artikel 2 Belastingplicht 

1. Belastingplichtige is de houder van een hond. 
2. Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel 

dan ook een hond onder zich heeft, tenzij blijkt dat een ander 
de houder is. 

3. Het houden van een hond door een lid van het huishouden 
wordt aangemerkt als het houden van een hond door een 
door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Ge-
meentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid 
van dat huishouden. 

 
Artikel 3 Maatstaf van heffing 
De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehou-
den. 

 
Besluit 
Dit voorstel wordt niet in stemming gebracht, want de gemeenteraad heeft 
amendement 9 over het afschaffen van hondenbelasting met 12 stemmen voor 
(Lijst Riel Goirle, Arbeiderspartij Goirle-Riel, VVD en Gezond Verstand Verstand) 
en 7 stemmen tegen (CDA, PvdA, D66 en Pro Actief Goirle) aangenomen (zie be-
sluit over de begroting 2023 (agendapunt 5) op pagina 8 van deze besluitenlijst). 
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Artikel 4 Belastingtarief 

1. De belasting bedraagt per belastingjaar per hond € 39,36. 
2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting voor hon-

den, gehouden in een kennel, per belastingjaar, per kennel € 
195,80. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt onder 
kennel verstaan een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eer-
ste lid, van het Besluit houders van dieren, bestemd en ge-
bruikt voor het fokken van honden voor de verkoop of afleve-
ring van nakomelingen.  

3. Het tweede lid blijft buiten toepassing als belastingplichtige 
schriftelijk verzoekt de verschuldigde belasting vast te stellen 
naar het werkelijke aantal honden, als blijkt dat dit bedrag la-
ger is dan het op voet van het tweede lid bepaalde bedrag. 

 
Artikel 5 Vrijstellingen 

1. In dit artikel wordt verstaan onder hondenasiel: aan één loca-
tie gebonden ruimte of ruimtes bestemd of gebruikt voor het 
in bewaring houden van honden die zwervend zijn aangetrof-
fen, dan wel waarvan door de eigenaar permanent afstand is 
gedaan, welke locatie als inrichting is aangemeld overeenkom-
stig artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren. 

2. De belasting wordt niet geheven voor honden: 
a. die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en 

in hoofdzaak als zodanig door een blind persoon worden 
gehouden; 

b. die zijn opgeleid tot en dienen als hulphond of gehandi-
captenhond en in hoofdzaak als zodanig door een persoon 
met een motorische of auditieve beperking worden ge-
houden; 

c. die verblijven in een hondenasiel; 
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d. die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad wor-
den gehouden in een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, 
eerste lid, van het Besluit houders van dieren; 

e. die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen 
met de moederhond worden gehouden; 

f. waarvan de houder in bezit is van een geldend diploma 
van de Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging, 
mits de houder zich verbindt zijn hond met een geleider, 
aan wiens bevelen hij gehoorzaamt, op aanvraag ter be-
schikking van de politie te stellen; 

g. die overeenkomstig de Regeling politiehonden van 4 april 
2006 eigendom zijn van een regio of de Staat en die onder 
toezicht staan van een geleider die beschikt over een gel-
dig certificaat dat is afgegeven op naam van de combina-
tie van de geleider en de desbetreffende hond; 

h. die in opleiding zijn tot hulphond, gehandicaptenhond of 
blindengeleidehond via een erkend instituut en die als zo-
danig door een blind persoon of een persoon met een mo-
torische of auditieve beperking gehouden gaan worden; 

i. die gediend hebben als hulphond, gehandicaptenhond of 
blindengeleidehond en als zodanig door  een blind per-
soon of een persoon met een motorische of auditieve be-
perking zijn gehouden. 

 
Artikel 6 Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Artikel 7 Wijze van heffing 
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 
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Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar 

of, als dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 
2. Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, dan 

wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar toe-
neemt, is de belasting, respectievelijk de hogere belasting 
voor het toegenomen aantal honden, verschuldigd voor zo-
veel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde 
belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belasting-
plicht, respectievelijk de toename van het aantal honden, nog 
volle kalendermaanden overblijven. 

 
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar ein-

digt, dan wel het aantal honden in de loop van het belasting-
jaar vermindert, bestaat de aanspraak op ontheffing voor zo-
veel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde 
belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht 
respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog 
volle kalendermaanden overblijven. 

 
Artikel 9 Termijnen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 
1990 moet de aanslag worden betaald in twee gelijke termij-
nen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de 
maand volgend op de maand die in de dagtekening van het 
aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later. 

2. a.  
In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, bij aanslagen 
opgelegd met een dagtekening tot en met 28 februari 2023, 
zolang de verschuldigde bedragen door middel van automati-
sche betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de 
aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen 
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als twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet 
nog maanden overblijven tot de laatste incassotermijn van 31 
januari 2024. De eerste termijn vervalt twee maanden na de 
dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende ter-
mijnen telkens een maand later. 
b. 
In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, bij aanslagen 
opgelegd met een dagtekening op of na 1 maart 2023, zolang 
de verschuldigde bedragen door middel van automatische be-
talingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen 
moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na 
de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden 
overblijven tot de laatste incassotermijn van 31 januari 2024 
en met dien verstande dat het aantal termijnen tenminste 
drie en ten hoogste tien bedraagt. De eerste termijn vervalt 
één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van 
de volgende termijnen telkens een maand later.  

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de 
voorgaande leden gestelde termijnen. 

 
Artikel 10 Kwijtschelding 
Bij de invordering van de hondenbelasting wordt kwijtschelding ver-
leend voor alleen de eerste hond.  
 
Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wet-
houders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven 
met betrekking tot de heffing en de invordering van de hondenbelas-
ting. 
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Artikel 12 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel  
1. De "Verordening hondenbelasting 2022" van datum 9 novem-

ber 2021 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2023, 
met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belast-
bare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na 
die van de bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening honden-

belasting 2023". 

   

10. Raadsvoorstel Vaststellen Verordening marktgelden 2023  
Voorgesteld besluit: 
vast te stellen de: 
 
Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2023 
 
Artikel 1 Voorwerp van belasting en belastbaar feit 

1. Onder de naam 'marktgelden' wordt een recht geheven voor 
het innemen van een marktstandplaats op de markt. 

2. Onder de naam 'energiekostenvergoeding' wordt een recht 
geheven voor het ter beschikking stellen van een door de ge-
meente aangebrachte elektriciteitsvoorziening. 

 
Artikel 2 Belastingplicht 
Het recht wordt geheven van degene die, gelet op de Marktverorde-
ning van de gemeente Goirle, in het bezit is van een vergunning voor 
het innemen van een marktstandplaats op het marktterrein. 
 
 
 

 
Besluit 
Het voorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen. 
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Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief 
1. Het marktgeld, als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de verorde-

ning, bedraagt € 2,10 per strekkende meter per dag, met een 
minimum van € 8,40 per eenheid van 4 meter per dag. 

2. De energiekostenvergoeding, als bedoeld in artikel 1, lid 2 van 
de verordening, bedraagt per aansluiting op een gemeente-
lijke elektriciteitsvoorziening € 2,35 per dag. 

3. De heffingsgrondslag voor de berekening van het marktgeld is 
de frontbreedte van de marktstandplaats in strekkende me-
ters. 

4. De in het eerste lid bedoelde frontbreedte wordt naar boven 
afgerond, uitgedrukt in eenheden van 4 meter. 

5. Voor de berekening van het recht marktgelden wordt een ge-
deelte van een strekkende meter als een volle strekkende me-
ter aangemerkt. 
 

Artikel 4 Wijze van heffing 
Het recht wordt geheven door middel van een schriftelijke kennisge-
ving, of gedagtekende factuur, waarop het gevorderde bedrag is ver-
meld. 
 
Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld 
De rechten als bedoeld in artikel 1 zijn verschuldigd bij het begin van 
het kalenderjaar of, als dit later is, bij het ontstaan van de belasting-
plicht. 
 
Artikel 6 Tijdstip van betaling 

1. De rechten moeten worden betaald op het moment van het 
uitreiken van de schriftelijke kennisgeving, dan wel, in geval 
van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening 
van de factuur. 
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2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het 
eerste lid gestelde termijn. 

 
Artikel 7 Kwijtschelding 
Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wet-
houders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven 
met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden. 
 
Artikel 9 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel 

1. De “Verordening marktgelden 2022” van 9 november 2021 
wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2023, met dien 
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten 
die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na 
die van de bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening markt-

gelden 2023”. 

   

11. Raadsvoorstel Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Goorweg 3 
Voorgesteld besluit: 
I. kennis te nemen van de vastgestelde eindverslagen van de in-

spraakprocedure en vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro, welke 
als bijlagen in de bestemmingsplantoelichting zijn opgeno-
men; 

II. geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 Wet 
ruimtelijke ordening; 

 
Besluit 
Het voorstel is unaniem door de gemeenteraad op woensdag 9 november 2022 
aangenomen (zie pagina 2 van de besluitenlijst van de gemeenteraad van woens-
dag 9 november 2022). 
 



Bladnummer Datum 

29 10 november 2022 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

III. het bestemmingsplan “Goorweg 3”, bestaande uit de geome-
trisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0785.BP2022001Goorweg3-vg01, met de bijbeho-
rende 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) onge-
wijzigd vast te stellen, en te bepalen dat voor de locatie van de 
geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een onder-
grond welke is ontleend aan basisregistratie kadaster (2018-03-
15). 

   

12. Raadsvoorstel (voorlopige) gunning accountantsdienst 2023-2026 
Voorgesteld besluit: 

1. BakerTilly aan te wijzen als accountant van de gemeente 
Goirle voor de boekjaren 2023-2026; 

2. het college op te dragen de noodzakelijke privaatrechtelijke 

handelingen te verrichten ter uitvoering van dit raadsbesluit en 

over te gaan tot definitieve gunning. 

 
Besluit 
Het voorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen. 

   

13. Inlichtingen vanuit het college 
Het college kan mondeling informatie aan de gemeenteraad verstrek-
ken. 

 
De voorzitter vraagt aandacht voor de Week van de kindermishandeling in de 
week van maandag 14 november 2023 en de gratis filmavond ‘Jij bent de baas’ 
voor alle inwoners op maandagavond 14 november 2022 in het Cultureel Cen-
trum Jan van Besouw. 
 
Raadslid Isabelle Visser, ambassadeur namens de gemeenteraad voor de regio 
Hart van Brabant, vraagt aandacht voor de Radenavond Hart van Brabant op 
woensdag 23 november 2022.  

   



Bladnummer Datum 

30 10 november 2022 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

14. Vragen aan het college 
De gemeenteraadsleden kunnen vragen stellen aan het college.  
 

 
Er zijn vooraf géén vragen aan het college gesteld. 

   

15. Sluiting De voorzitter nodigt iedereen uit voor een drankje en een hapje in de hal van het 
gemeentehuis. 
 
Vervolgens sluit de voorzitter om 22.59 uur de vergadering en bedankt iedereen 
voor zijn komst en inbreng. 
 

   

 
 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van dinsdag 20 december 2022,  
 
 
de raadsgriffier,         de voorzitter, 
 
 
 
 
Frits Harteveld         Mark van Stappershoef 
 
 
 


