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BESLUITENLIJST 
 

Besluitvormende raadsvergadering dinsdag 20 december 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 Jansen-van Iersel (Gezond Verstand Goirle 
Riel), Sanna Weustink-van Wouwe (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), Piet Verheijen (D66), Michael Meijers (D66), Tess van de 
Wiel (CDA) bij agendapunten 1 t/m 5 en Ineke van Wolswijk (CDA) vanaf agendapunt 6. 
 

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

  

Afwezig  Gemeenteraad: Joris Duijsters (Gezond Verstand Goirle Riel), Niels Verschuren (VVD) en Arno de Laat (Arbeiderspartij Goirle-Riel) 
 
College van burgemeester en wethouder: Mark van Stappershoef (burgemeester) 

  

Voorzitter Waarnemend voorzitter Mark Verhoeven 

Raadsgriffier Frits Harteveld  

  

  

Opmerking De vergadering van dinsdag 20 december 2022 kunt u hier terugkijken. 
 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/20-december/19:30


Bladnummer Datum 

2 20 december 2022 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

1 Opening De waarnemend voorzitter opent om 19.30 uur de raadsvergadering. 
 

   

2 Vaststelling van de agenda Het ordevoorstel van Corné de Rooij van de fractie van Gezond Verstand Goirle 
Riel om het bestemmingsplan Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat (agendapunt 19) 
door te schuiven naar de besluitvormende raadsvergadering van dinsdag 7  
februari 2023 wordt door de gemeenteraad verworpen met 11 stemmen tegen 
(Lijst Riel Goirle (4), Pro Actief Goirle, PvdA, VVD (1) en D66) en 5 stemmen voor 
(Lijst Riel Goirle (1), Gezond Verstand Goirle Riel (3) en CDA). 
 
Er worden twee moties vreemd aan de orde van de dag aangekondigd: 
1. Veilig stellen van rijksgelden t.b.v. verenigingen en maatschappelijke instel-

lingen (CDA); 
2. Energiesteun t.b.v. culturele en sportaccommodaties (Pro Actief Goirle).  
Deze moties worden na agendapunt 20 besproken en als agendapunt 21 inge-
voegd in de agenda.  
 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

   

3. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergadering 19 oktober en 9, 10 en 
29 november 2022 

De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van woensdag 19 oktober, woens-
dag 9 november, donderdag 10 november en dinsdag 29 november 2022 worden 
ongewijzigd vastgesteld. 

   

4. Lijst ingekomen stukken  
 

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

   



Bladnummer Datum 

3 20 december 2022 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

5 Afscheid raadslid Tess van de Wiel 
 

Raadslid Tess van de Wiel (CDA) heeft aangekondigd te stoppen als raadslid omdat 
ze donderdag 15 december 2022 is benoemd en geïnstalleerd als wethouder van 
de gemeente Loon op Zand.  
 
De waarnemend voorzitter feliciteert Tess van de Wiel met haar benoeming en 
bedankt haar voor haar inzet en betrokkenheid voor Goirle en overhandigd haar 
namens het gemeentebestuur een attentie en bloemen. 

   

6 Raadsvoorstel Onderzoek geloofsbrieven en toelating en installatie 
raadslid Ineke Wolswijk-van de Pol 
 
Voorgesteld besluit: 
Mevrouw Ineke Wolswijk (CDA) toe te laten als lid van de 
gemeenteraad van Goirle. 

Besluit: 
De gemeenteraad besluit Ineke van Wolswijk (CDA) toe te laten als lid van de ge-
meenteraad van Goirle. Aansluitend vindt de installatie door de waarnemend 
voorzitter plaats door het afleggen van de eed door Ineke van Wolswijk. 

  



Bladnummer Datum 

4 20 december 2022 
 

   

7 Raadsvoorstel benoeming burgerraadsleden Fons Smits (CDA) en 
Luuk van den Hout (D66) 
 
Voorgesteld besluit: 
De heer Fons Smits (CDA) en de heer Luuk van den Hout (D66) te 
benoemen als burgerleden. 

Besluit: 
De gemeenteraad besluit Fons Smits (CDA) te benoemen als burgerlid. Aanslui-
tend vindt de installatie door de waarnemend voorzitter plaats door het afleggen 
van de eed door Fons Smits. 
 
Besluit: 
De gemeenteraad besluit Luuk van den Hout (D66) te benoemen als burgerlid. 
Aansluitend vindt de installatie door de waarnemend voorzitter plaats door het 
afleggen van de belofte door Luuk van den Hout. 
 
De waarnemend voorzitter schorst de vergadering tot 20.20 uur zodat Tess van 
de Wiel, Fons Smits en Luuk van den Hout kunnen worden gefeliciteerd. 
 

   

8 Raadsvoorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Goirle 2023 
 
Voorgesteld besluit: 
1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Goirle 
    2023 vast te stellen;  
2. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Goirle 
    2020 gelijktijdig in te trekken. 

Motie Eigen bijdrage (abonnementstarief) Wmo (CDA) 
De motie wordt ingetrokken. 
 
Besluit: 
Het raadsvoorstel wordt, zonder hoofdelijke stemming, unaniem door de ge-
meenteraad aangenomen. 

   

9 Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen aangepast bestemmingsplan 
Looienhoek 1 
 
Voorgesteld besluit: 
Het aangepaste bestemmingsplan “Looienhoek” gewijzigd vast te  
stellen om de exploitatie van een honden- en kattenpension op het 
perceel Looienhoek 1 te Riel planologisch te formaliseren, en daartoe:  

Roy van Gorkom (Lijst Riel Goirle) neemt niet deel aan de beraadslagingen en 
stemmingen vanwege mogelijke belangenverstrengeling. Hij gaat op de publieke 
tribune zitten. 
 
Besluit: 
Het raadsvoorstel wordt door de gemeenteraad aangenomen met 14 stemmen 
voor (Lijst Riel Goirle (4), Gezond Verstand Goirle Riel (3), Pro Actief Goirle, PvdA, 
D66 en CDA) en 1 stem tegen (VVD). 



Bladnummer Datum 

5 20 december 2022 
 

1. Kennis te nemen van de tussenuitspraak van de Raad van State van 
    6 juli 2022;  
2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van 
    het besluit van 18 februari 2020; 
3. Op grond van de artikelen 6.12 Wet ruimtelijke ordening juncto 
    6.2.1 en 6.2.1a Besluit ruimtelijke ordening besluiten geen  
    exploitatieplan vast te stellen.  
4. Het bestemmingsplan "Looienhoek 1", bestaande uit de  
    geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
    NL.IMR0.0785.BP2018004Looienhoe-vg02, met de bijbehorende  
    bestanden, conform het bepaalde in de artikelen 1.2.1 tot en met 
    1.2.5 Besluit ruimtelijke ordening, langs elektronische weg (digitaal) 
    en analoog (papieren versie) gewijzigd vast te stellen, en te bepalen 
    dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is  
    gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan grootschalige 
    basiskaart (GBK) (2018-03-08). 

 

   

10 Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Bergstraat 
104-104a 
 
Voorgesteld besluit: 
De huidige detailhandelsbedrijfsbestemming van Bergstraat 104 en 
104a in Goirle, kadastrale perceel, gemeente Goirle, sectie B, nummer 
3135, te wijzigen naar een woonbestemming om binnen het be-
staande bouwvolume maximaal 2 woningen toe te staan en daartoe:  
 
1. Het vastgestelde "eindverslag inspraakprocedure Bergstraat 104- 
    104a” en het “ eindverslag ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke  
    ordening, Bergstraat 104-104a” voor kennisgeving aan te nemen;  

2. Op grond van de artikelen 6.12 Wet ruimtelijke ordening juncto 
    6.2.1 en 6.2.1a Besluit ruimtelijke ordening besluiten geen  
    exploitatieplan vast te stellen.  

3. Het bestemmingsplan "Bergstraat 104-104a”, bestaande uit de  
    geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

Besluit: 
Het raadsvoorstel wordt, zonder hoofdelijke stemming, unaniem door de ge-
meenteraad aangenomen. 



Bladnummer Datum 

6 20 december 2022 
 

    NL.IMRO.0785.BP2021002Bergstraa-vg01, met de bijbehorende  
   bestanden, conform het bepaalde in de artikelen 1.2.1 tot en met  
   1.2.5 Besluit ruimtelijke ordening, langs elektronische weg (digitaal)  
   en analoog (papieren versie) ongewijzigd vast te stellen, en te  
   bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten ge- 
   bruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan basis- 
   registratie kadaster (2018-03-15).  
 

   

11 Raadsvoorstel Afgifte definitieve Verklaring Van Geen Bedenkingen 
(VVGB) zonnepark Abcovensedijk ong 
 
Voorgesteld besluit: 
1. In te stemmen met de reactie op de zienswijzen op de ontwerp 
    VVGB, zoals verwoord in de bijgevoegde ‘Nota beantwoording van  
    zienswijzen’;  

2. Een definitieve Verklaring van geen bedenkingen af te geven voor 
    het zonnepark aan de Abcovensedijk ong.  

Stemverklaring 
Corné de Rooij (Gezond Verstand Goirle Riel) legt een stemverklaring af. 
 
Besluit: 
Het raadsvoorstel wordt door de gemeenteraad aangenomen met 15 stemmen 
voor (Lijst Riel Goirle, Gezond Verstand Goirle Riel (3), Pro Actief Goirle, PvdA, 
D66 en CDA) en 1 stem tegen (VVD). 
 

  
 

 

12 Raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage 2022 
 
Voorgesteld besluit: 
1. In te stemmen met de volgende mutaties van reserves en  
    voorzieningen:  

a. Een onttrekking aan de reserve sociaal domein ter 
    grootte van € 93.000 en een toevoeging aan diezelfde reserve van  
    € 41.000;  

b. Een onttrekking aan de bestemmingsreserve corona ter grootte van 
    € 90.000;  

c. Een onttrekking aan de egalisatievoorziening afval van € 50.000;  

d. Een storting in de voorziening wachtgelden van € 262.000;  

Besluit: 
Het raadsvoorstel wordt, zonder hoofdelijke stemming, unaniem door de ge-
meenteraad aangenomen. 



Bladnummer Datum 

7 20 december 2022 
 

2. Décharge te verlenen voor:  
a. de taakstelling ‘Kostenbeheersing door sturing Sociaal Domein’  
    vanwege structurele realisatie van € 775.000 met ingang van 2022;  
b. de taakstelling ‘Opbrengsten windmolens en zonneparken’  
    vanwege structureel niet realiseerbaar in deze bestuursperiode;  

c. de taakstelling ‘Vermindering bedrijfsvoeringskosten/formatie’  
    vanwege gedeeltelijke realisatie in 2022 voor een bedrag van  
    € 150.000 en niet realiseerbaar voor een bedrag van € 75.000.  
3. De 2e bestuursrapportage 2022 met daarin een voorgestelde  
    bijstelling van de themaramingen vast te stellen en het saldo van de 
    2e bestuursrapportage als volgt te bestemmen:  
a. Een bedrag van € 2.000.000 toe te voegen aan de reserve  
    Onderwijshuisvesting en b. Het resterende bedrag van € 550.000  
    toe te voegen aan de Algemene weerstandsreserve;  
4. De 10e begrotingswijziging vast te stellen.  
 

   

13 Raadsvoorstel Vaststellen programma mobiliteit 2023-2030 
 
Voorgesteld besluit: 
1. Het Programma Mobiliteit 2023-2030 vast te stellen, met extra aan-
dacht voor de volgende onderdelen; a. Bereikbaarheid  
- Fietsers in de voorrang op rotondes (motie)  
- Nieuwbouwontwikkelingen meenemen verkeerscirculatieplan (mo-
tie)  
- Onderzoek autoluw centrum  
- Verbeteren niveau dienstregeling  
b. Leefbaarheid  
- Standaardiseren inrichting wegen  
- Opstellen van vernieuwd nota parkeernormen en laadvisie  
c. Verkeersveiligheid  
- Prioritering van het langzaam verkeer (voetganger en fietser) t.o.v. 
de auto (motie)  
- Educatieve projecten en campagnes met name bij scholen  

Motie Afstemmen uitvoeringsplannen mobiliteit met belangengroepen (CDA) 
De motie wordt door de gemeenteraad verworpen met 12 stemmen tegen (Lijst 
Riel Goirle, Pro Actief Goirle, PvdA, VVD (1) en D66) en 4 stemmen voor (Gezond 
Verstand Goirle Riel (3) en CDA). 
 
Amendement Programma mobiliteit 2023-2030 (D66) 
Het amendement wordt door de gemeenteraad aangenomen met 14 stemmen 
voor (Lijst Riel Goirle, Gezond Verstand Goirle Riel (1), Pro Actief Goirle, PvdA, 
VVD (1), D66 en CDA) en 2 stemmen tegen (Gezond Verstand Goirle Riel). 
 
Amendement Infrastructuur voetgangers (Pro Actief Goirle) 
Het amendement wordt door de gemeenteraad verworpen met 9 stemmen te-
gen (Lijst Riel Goirle, Gezond Verstand Goirle Riel (3) en VVD (1)) en 7 stemmen 
voor (Pro Actief Goirle, PvdA, D66 en CDA). 
 
 
 



Bladnummer Datum 

8 20 december 2022 
 

- Monitoren van verkeersveiligheid op basis van snelheid en 
ongelukken 

Stemverklaring 
Corné de Rooij (Gezond Verstand Goirle Riel) legt een stemverklaring af. 
 
Besluit: 
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aange-
nomen. 
 

   

14 Raadsvoorstel Integraal veiligheidsbeleid gemeenten Goirle, 
Hilvarenbeek en Oisterwijk 2023-2026 
 
Voorgesteld besluit: 
1. Vast te stellen het integraal veiligheidsbeleid Goirle, Hilvarenbeek 
     en Oisterwijk 2023-2026.  
 

Motie Samenwerking GHO (D66) 
De motie wordt ingetrokken en wordt in een volgende besluitvormende raads-
vergadering in gewijzigde vorm als motie vreemd aan de orde van dag ingediend. 
 
Besluit: 
Het raadsvoorstel wordt door de gemeenteraad aangenomen met 12 stemmen 
voor (Lijst Riel Goirle, Gezond Verstand Goirle Riel (3), PvdA, VVD (1) en CDA) en 
4 stemmen tegen (Pro Actief Goirle en D66). 
 

   

15 Raadsvoorstel Kernagenda Hart van Brabant 
 
Voorgesteld besluit: 
1. Kennis te nemen van de Kernagenda 2023-2027  
2. Kennis te nemen van de aangepaste begroting 2023 van de regio 
Hart van Brabant  
3. Geen zienswijze te geven op de Kernagenda 2023-2027 en de be-
groting 2023 van de regio Hart van Brabant.  
4. De regionale opgaven uit de Kernagenda 2023-2027 op te nemen in 
het lokale uitvoeringsprogramma 2023-2026.  
5. Extra aandacht te vragen voor onderstaande onderwerpen bij de 
uitwerking van de Kernagenda 2023-2027 in het werkprogramma van 
de regio Hart van Brabant.  

Besluit: 
Het raadsvoorstel wordt, zonder hoofdelijke stemming, unaniem door de ge-
meenteraad aangenomen. 
 
De waarnemend voorzitter schorst om 22.57 uur de vergadering.  
 
De raadsvergadering wordt op donderdag 22 december 2022 om 19.30 uur her-
vat. 



Bladnummer Datum 

9 20 december 2022 
 

- Het Natuurbod - Het opstellen van de verstedelijkingsstrategie in de 
Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT) - Het inrichten van monitoring 
WMO-b  
6. Om tijdens iedere raadsvergadering bij agendapunt ‘mededelingen 
aan de raad’ informatie te delen over de voortgang of ontwikkelingen 
in de regionale samenwerking. 

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van dinsdag 7 februari 2023,  
 
 
de raadsgriffier,         de voorzitter, 
 
 
 
 
 
Frits Harteveld         Mark van Stappershoef 
 

 

 

 

 

 

 

 


