
  
 

 

BESLUITENLIJST 
 

Extra raadsvergadering woensdag 19 oktober 2022 (19:30 uur)  

Aanwezig  Gemeenteraad:  
Joep van Iersel (Lijst Riel Goirle), Roy van Gorkom (Lijst Riel Goirle), Corné de Rooij (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), Ad van Beurden (VVD), Niels Verschuuren (VVD), Michael Meijers (D66) en Tess van de Wiel (CDA). 
 

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

  

Afwezig  Gemeenteraad: Erik Schellekens (Lijst Riel Goirle), Isabelle Visser-Seijkens (Lijst Riel Goirle), Nancy Janssen-van Iersel (Gezond Verstand 
Goirle Riel), Sanna Weustink (Gezond Verstand Goirle Riel), Piet Verheijen (D66) en Arno de Laat (Arbeiderspartij Goirle-Riel). 
 
College van burgemeester en wethouder: Janneke van den Hout (wethouder). 

  

Waarnemend 
voorzitter  

Mark Verhoeven (Lijst Riel Goirle) 

Raadsgriffier Frits Harteveld  

  

  

Opmerking De vergadering van woensdag 19 oktober 2022 kunt u hier terugkijken. 
 
 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Extra-raadsvergadering/2022/19-oktober/19:30


Bladnummer Datum 

2 19 oktober 2022 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

1 Opening De waarnemend voorzitter van de gemeenteraad opent om 19.30 uur de verga-
dering. 
 
Op donderdag 6 oktober 2022 is de gemeenteraad door een raadsinformatiebrief 
op de hoogte gesteld van het besluit van het college om vanaf donderdag  
1 december 2022 tot maandag 1 mei 2023 noodopvang te bieden aan 50 tot 70 
vluchtelingen in het vroegere fraterhuis aan de Tilburgsweg 209 in Goirle.  
Op verzoek van de fractie van de VVD en ondersteund door de fracties van Lijst 
Riel Goirle, Gezond Verstand Goirle Riel, Pro Actief Goirle, D66 en Arbeiderspartij 
Goirle-Riel vindt deze extra raadsvergadering over het besluit van het college 
over de noodopvang van vluchtelingen plaats.  
 

   

2 Vaststelling van de agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

   

3.  Noodopvang vluchtelingen Eerste termijn 
In de eerste termijn heeft Ad van Beurden (VVD) het verzoek voor deze extra 
raadsvergadering toegelicht.  
 
Vervolgens hebben de burgemeester en wethouder Christel van Neerven een 
toelichting gegeven over het collegebesluit voor de noodopvang van vluchtelin-
gen.  
 
Daarna hebben de fracties gereageerd op de bijdrage van het college en hebben 
vragen aan het college gesteld. 
 
Tweede termijn 
In de tweede termijn heeft het college gereageerd op de vragen, die door de 
fracties zijn gesteld. 



Bladnummer Datum 

3 19 oktober 2022 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

 
Conclusies beraadslagingen 
De conclusies na de beraadslagingen zijn als volgt: 
1. de gemeenteraad heeft zijn zorgen uitgesproken over het proces van de be-

sluitvorming door het college in relatie tot de betrokkenheid van de gemeen-
teraad daarbij; 

2. de gemeenteraad heeft aandacht gevraagd voor de tijdigheid van de infor-
matievoorziening en de communicatie daarover richting de gemeenteraad in 
relatie tot de inwoners; 

3. binnen de gemeenteraad bestaat draagvlak voor de keuze van het college 
voor de noodopvang van vluchtelingen in het vroegere fraterhuis aan de Til-
burgsweg 209 in Goirle; 

4. de gemeenteraad heeft opmerkingen gemaakt en aanbevelingen gedaan 
voor eventuele vervolgvragen aan de gemeente Goirle als het gaat om nood-
opvang van vluchtelingen. 

 

   

4. Afsluiting De waarnemend voorzitter van de gemeenteraad sluit om 21.07 uur de vergade-
ring 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 


