
  
 

 

BESLUITENLIJST 
 

Besluitvormende raadsvergadering woensdag 9 november 2022 (17.00 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), Pernell Criens (PvdA), Antoon van Baal (PvdA), Niels Verschuuren (VVD),  
Piet Verheijen (D66), Michael Meijers (D66), 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: Ad van Beurden (VVD). 
 
College van burgemeester en wethouder: - 

  

Voorzitter burgemeester Mark van Stappershoef. 

Raadsgriffier 
Griffie 

Frits Harteveld. 
Peggy Bosmans en Ingrid van Breda. 

  

  

Opmerking De vergadering van woensdag 9 november 2022 kunt u hier terugkijken. 
 
 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/09-november/17:00


Bladnummer Datum 

2 9 november 2022 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

1 Opening De voorzitter opent om 17.00 uur de vergadering. 
 

   

2 Vaststelling van de agenda  
 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 11 over het ongewijzigd 
vaststellen van het bestemmingsplan Goorweg 3 wordt besproken na de lijst van 
ingekomen stukken (agendapunt 4). 

   

3. Vaststellen besluitenlijsten: 
- raadsvergadering dinsdag 8 maart 2022 
- raadsvergadering dinsdag 4 oktober 2022 

De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van dinsdag 8 maart 2022 en van 
dinsdag 4 oktober 2022 worden ongewijzigd vastgesteld. 

   

4. Lijst ingekomen stukken  
Op deze lijst zijn alle voor de raad binnengekomen stukken gerubri-
ceerd vermeld, voorzien van een behandeladvies van de Regiegroep.  

De gemeenteraad stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening van de inge-
komen stukken. 
 

   

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; 

het bestemmingsplan “Goorweg 3”, bestaande uit de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0785.BP2022001Goorweg3-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 

Besluit 
Het voorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen. 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2022/09-november/19:30


Bladnummer Datum 

3 9 november 2022 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

(digitaal) en analoog (papieren versie) ongewijzigd vast te stellen, en 
te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten 
gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan 
basisregistratie kadaster (2018-03-15). 

   

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.  

 

  
Na de algemene beschouwingen van de fracties en de samenvatting van de inge-
diende amendementen en moties, schorst de voorzitter de vergadering om 18.30 
uur. Om 19.30 uur wordt de vergadering voortgezet. 
 
Na de reactie van het college op de ingediende amendementen en moties en de 
reactie hierop van de fracties schorst de voorzitter de vergadering om 23.30 uur. 
 
De vergadering wordt op donderdag 10 november 2022 om 19.30 uur voortge-
zet. 
 

   

 

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 
 
 
 


