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BESLUITENLIJST 
 

Besluitvormende raadsvergadering donderdag 22 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), Niels Verschuuren (VVD) t/m stemmingen over motie CDA, agendapunt 21, Piet Verheijen (D66), Michael 
Meijers (D66),  Ineke Wolswijk (CDA) en Arno de Laat (Arbeiderspartij Goirle-Riel). 
 

 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), Antoon van Baal (PvdA) en Ad van Beurden (VVD). 
 
College van burgemeester en wethouder: Mark van Stappershoef (burgemeester) 

  

Voorzitter Waarnemend voorzitter Mark Verhoeven 

Raadsgriffier Frits Harteveld  

  

  

Opmerking De vergadering van donderdag 22 december 2022 kunt u hier terugkijken. 
 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/22-december/19:30
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Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

1 Opening De waarnemend voorzitter heropent om 19.30 uur de raadsvergadering van 
dinsdag 20 december 2022. 
 
De vragen aan het college door de fractie van D66 zijn te laat ingediend en 
worden ingetrokken. 
 

   

16 Raadsvoorstel Deelname Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV 
 
Voorgesteld besluit: 
1 Vast te stellen dat de oprichting van de besloten vennootschap 
   "Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV" een publiek belang dient.  

2 Een krediet ter grootte van € 647.433 beschikbaar te stellen ten  
   behoeve van de aankoop van aandelen in de besloten vennootschap 
   "Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV" en hiervoor de begroting 2023 
    te wijzigen.  

3 Uitsluitend ten aanzien van de bij dit raadsvoorstel behorende  
   bijlage ‘Bedrijfsplan Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV’ de door het  
   college opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, lid 2 en  
   artikel 86, lid 2 Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1, lid 2,  
   sub b Wet open overheid (Woo) te bekrachtigen.  

4 Geen wensen en bedenkingen in te brengen bij het voorgenomen  
   besluit van het college om deel te nemen aan de besloten vennoot- 
   schap "Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV".  

Motie Deelname Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV (Lijst Riel Goirle) 
De motie wordt door de gemeenteraad aangenomen met 12 stemmen voor (Lijst 
Riel Goirle, Pro Actief Goirle, PvdA (1), VVD (1), D66 en CDA) en 4 stemmen tegen 
(Gezond Verstand Goirle Riel (3) en de Arbeiderspartij Goirle-Riel). 
 
Stemverklaring 
Arno de Laat (Arbeiderspartij Goirle-Riel) legt een stemverklaring af. 
 
Besluit: 
Het raadsvoorstel wordt door de gemeenteraad aangenomen met 12 stemmen 
voor (Lijst Riel Goirle, Pro Actief Goirle, PvdA (1), VVD (1), D66 en CDA) en 4 
stemmen tegen (Gezond Verstand Goirle Riel (3) en de Arbeiderspartij Goirle-
Riel). 
 

   

17 Raadsvoorstel Vaststellen gewijzigde APV i.v.m. alcoholwet 
 
Voorgesteld besluit: 

Toezegging 
Wethouder Liselotte Franssen zegt, namens portefeuillehouder burgemeester 
Van Stappershoef, toe schriftelijk te reageren op de vraag van de fractie van 
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Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

1. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Goirle 2021 gewijzigd 
    vast te stellen;  

2. Kennis te nemen van de wijzigingstabel waarin de wijzigingen 
    worden aangeduid.  

Gezond Verstand Goirle Riel, welke mogelijkheden de verhuurders hebben om 
woonoverlast bij huurpanden tegen te gaan. 
 
Stemverklaring 
Corné de Rooij (Gezond Verstand Goirle Riel) legt een stemverklaring af. 
 
Besluit: 
Het raadsvoorstel wordt door de gemeenteraad aangenomen met 14 stemmen 
voor (Lijst Riel Goirle, Gezond Verstand Goirle Riel (1), Pro Actief Goirle, PvdA (1), 
VVD (1), D66, CDA en Arbeiderspartij Goirle-Riel) en 2 stemmen tegen (Gezond 
Verstand Goirle Riel. 

   

18 Raadsvoorstel Leges 2023 
 
Voorgesteld besluit: 
1. Vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering van 
    leges 2023 inclusief tarieventabel 2023”.  
 

Amendement Leges suppen (Arbeiderspartij Goirle-Riel) 
Het amendement wordt ingetrokken. 
 
Toezegging 
Wethouder Peter van Dijk zegt, naar aanleiding van vragen van de fractie van de 
Arbeiderspartij Goirle-Riel, toe te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om 
suppen aan de legestabel toe te voegen en een voorstel hierover vóór 1 maart 
2023 aan de gemeenteraad aan te bieden. 
 
Besluit: 
Het raadsvoorstel wordt, zonder hoofdelijke stemming, unaniem door de 
gemeenteraad aangenomen. 

   

19 Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Hoek 
Tilburgseweg-Kalverstraat 
 
Voorgesteld besluit: 

Stemverklaringen 
Corné de Rooij (Gezond Verstand Goirle Riel) en Arno de Laat (Arbeiderspartij 
Goirle-Riel) leggen een stemverklaring af. 
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Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

De huidige bestemming “Gemengd -1” en “Verkeer- en verblijfgebied” 
van de betreffende kadastrale percelen, gemeente Goirle, sectie B, 
nummers: 5690, 5689, 4788, 4789, 3635, 3546 en 1330, plaatselijk 
bekend als hoek Tilburgseweg- Kalverstraat in Goirle te wijzigen ten 
behoeve van de realisatie maximaal 28 appartementen en 
commerciële ruimte, en daartoe: 
 
1. De vastgestelde eindverslagen van de inspraakprocedure en ex  
    artikel 3.1.1 Bro voor kennisgeving aan te nemen;  

2. In te stemmen met de "Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 
     Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat";  

3. In te stemmen met de ambtshalve wijzigingen, welke zijn  
    opgenomen in de "Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan  
    Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat";  

4. 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.; 

5. Het bestemmingsplan "Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat", bestaande 
    uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het  
    GML-bestand NL.IMRO.0785.BP2021007Hoektilbu-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) 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  
    basisregistratie kadaster (2018-03-15).  

6. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om  
    toestemming te verlenen om het bestemmingsplan eerder te  
    mogen publiceren.  

Besluit: 
Het raadsvoorstel wordt door de gemeenteraad aangenomen met 12 stemmen 
voor (Lijst Riel Goirle, Pro Actief Goirle, PvdA (1), VVD (1), D66 en CDA) en 4 
stemmen tegen (Gezond Verstand Goirle Riel (3) en Arbeiderspartij Goirle-Riel). 
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Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

20 Raadsvoorstel Intrekken hondenbelasting 
 
Voorgesteld besluit: 
1. In te trekken de Verordening hondenbelasting 2022  
 

Besluit: 
Het raadsvoorstel wordt door de gemeenteraad aangenomen met 9 stemmen 
voor (Lijst Riel Goirle, Gezond Verstand Goirle Riel (3) en Arbeiderspartij Goirle-
Riel) en 7 stemmen tegen (Pro Actief Goirle, PvdA (1), VVD (1), D66 en CDA). 

   

21 Moties over niet op de agenda opgenomen onderwerp Motie Veilig stellen van rijksgelden t.b.v. verenigingen en maatschappelijke 
instellingen (CDA) 
 
Stemverklaringen 
Erik Schellekens (Lijst Riel Goirle) en Michael Meijers (D66) leggen een 
stemverklaring af. 
 
Stemmingen 
De motie wordt door de gemeenteraad verworpen met 14 stemmen tegen (Lijst 
Riel Goirle, Gezond Verstand Goirle Riel (3), Pro Actief Goirle, VVD (1), D66 en 
Arbeiderspartij Goirle-Riel) en 2 stemmen voor (PvdA (1) en CDA). 
 
Motie Energiesteun t.b.v. culturele en sportaccommodaties (Pro Actief Goirle) 
De motie wordt door de gemeenteraad aangenomen met 8 stemmen voor 
(Gezond Verstand Goirle Riel (3), Pro Actief Goirle, PvdA (1), CDA en 
Arbeiderspartij Goirle-Riel) en 7 stemmen tegen (Lijst Riel Goirle en D66). 
 

   

22 Inlichtingen vanuit het college Wethouder Janneke van den Hout informeert de gemeenteraad over de stand 
van zaken van de vervanging van de audiovisuele installatie in de raadzaal.  
 



Pagina 6 van 8 

 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

Wethouder Peter van Dijk informeert de gemeenteraad over de goedkeuring van 
de provincie met betrekking tot de begroting 2023 van de gemeente Goirle en de 
stand van zaken van de BIZ, die niet wordt voortgezet. 
 
Wethouder Liselotte Franssen informeert de gemeenteraad over de stand van 
zaken van het opstellen van de uitvoeringsagenda op basis van het vastgestelde 
bestuursakkoord Sterk en in balans, de kernagenda Hart van Brabant en de 
arbeidsmigranten in Riel. 
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23  Vragen aan het college  

  Nancy Jansen (Gezond Verstand Goirle Riel) stelt de volgende vragen aan het 
college. 
 
In de RIB van 6 december van wethouders Van Neerven en Van Dijk wordt 
gesproken over ruimte die is geboden in het fractievoorzittersoverleg mbt de 
uitvoering van de moties 17 en 21 uit de begrotingsvergadering van 10 november 
2022. 
In deze RIB maar ook in het verslag van het fractievoorzittersoverleg wordt geen 
termijn aangegeven van de ruimte die is geboden.  

1. Graag horen wij van het college op welke termijn deze moties wel 
uitgevoerd kunnen worden. 

2.  Wij vinden het meer dan wenselijk dat sportverenigingen weten waar ze 
aan toe zijn en tijdslijnen waar het college zich daadwerkelijk aan houdt 
gecommuniceerd krijgen over de investeringen die met noodzakelijke 
onderhoud te maken hebben. Graag horen wij wat de tijdslijn is die met 
sportverenigingen wordt/is afgesproken wanneer de sportverenigingen 
kunnen aanvangen met de voorbereiding voor dit  noodzakelijk 
onderhoud. 

Worden sportverenigingen betrokken bij de gewenste invulling van de manier 
van het onderhoud? Met andere woorden hebben zij inspraak in wat voor 
vervangend veld er bijvoorbeeld wordt aangelegd, materiaalkeuze e.d.? 
 
Wethouder Christel van Neerven beantwoordt namens het college de vragen van 
de fractie van Gezond Verstand Goirle Riel. 

   

24 Sluiting De waarnemend voorzitter staat stil bij het feit dat dit de laatste 
raadsvergadering van 2022 is. Hij dankt iedereen voor zijn inbreng  
tijdens de vele debatten en de vele bijeenkomsten van het afgelopen jaar.  
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Hij wenst iedereen mooie kerstdagen en een gezellige jaarwisseling en hoopt 
iedereen weer gezond terug te zien in het nieuwe jaar tijdens de 
nieuwjaarsreceptie op dinsdag 10 januari 2023 tussen 19.00 uur en 21.00 uur, 
waar jeugdburgemeester Fiene Suurmeijer ook aanwezig is. 
 
De waarnemend voorzitter sluit om 23.35 uur de raadsvergadering. 
 

   

 
 
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 
 

 


