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Besluitenlijst Raadsvergadering d.d. 9  november 2010

Agendapunt Onderwerp

1. Vaststellen begrotingsstukken 2011
De raad besluit tot:
* vaststelling van de op basis van amendementen gewijzigde 
Programmabegroting 2011/Meerjarenbegroting 2011-2014;
* tot vaststelling van de 1e wijziging van de begroting waarin o.a. zijn 
meegenomen de mutaties met betrekking tot de algemene uitkering 
op basis van de Septembercirculaire en de financiële gevolgen voor 
de begroting 2011 vanwege het besluit om het sportpark niet te 
verplaatsen;
* tot het beschikbaar stellen van de benodigde gelden voor 
realisering van de voor 2011 geplande activiteiten;
* voor zover nodig in verband met het in sub IIIa genoemde besluit de 
gemeentebegroting 2011 te wijzigen (2e begrotingswijziging).

2. Vaststellen verordening tot heffing en invordering van 
onroerende zaakbelasting 2011 en bijbehorende 
tarieventabel;
De raad besluit tot vaststellen van de Verordening op de heffing en 
de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2011 en de 
bijbehorende tarieventabel

3. Vaststellen verordening tot heffing en invordering van leges 
2011 en bijbehorende tarieventabel;
De raad besluit tot vaststellen van de verordening  op de heffing en 
de invordering van leges 2011 en de bijbehorende tarieventabel.

4. Vaststellen verordening tot heffing en invordering van 
afvalstoffenheffing en reinigingsheffingen 2011;
De raad besluit tot vaststellen van de 
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en 
reinigingsrechten 2011
(Verordening reinigingsheffingen 2011) en de bijbehorende 
tarieventabel.
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5. Vaststellen verordening tot heffing en invordering van de 
rioolheffing 2011 en bijbehorende tarieventabel en de 
verordening tot heffing en invordering eenmalig 
rioolaansluitrecht 2011 en bijbehorende tarieventabel;
De raad besluit tot vaststellen van de verordening tot heffing en 
invordering van de rioolheffing 2011 en bijbehorende tarieventabel 
en de verordening tot heffing en invordering eenmalig 
rioolaansluitrecht 2011 en bijbehorende tarieventabel;

6. Vaststellen verordening tot heffing en invordering van 
hondenbelasting 2011 en bijbehorende tarieventabel;
De raad besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en 
de invordering van hondenbelasting 2011 (verordening 
hondenbelasting 2011) en de bijbehorende tarieventabel.

7. Vaststellen verordening tot heffing en invordering van 
precariobelasting 2011 en bijbehorende tarieventabel.
De raad besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en 
de invordering van precariobelasting 2011 (Verordening 
precariobelasting 2011) en de bijbehorende tarieventabel.

, de voorzitter

, de griffier
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Moties en amendementen raadsvergadering 9 november 2010 

Agendapunt 1: Vaststellen begrotingsstukken 2010

Amendementen:
A1 ProActief 

Goirle
Structurele subsidies
De bijdrage voor de budgetten oranjecomité a € 1.500,-
, stichting recreatie en toerisme a € 5.000,- en de 
intocht Sinterklaas a € 1.500 worden niet als structureel 
maar voor 2011 als incidenteel in de 
programmabegroting 2011 opgenomen met dekking 
vanuit de AWR. 

Verworpen
: 5 
stemmen 
voor, 13 
stemmen 
tegen

A2 ProActief 
Goirle

Frictiebudget veiligheid
Het extra budget voor integrale veiligheid van € 
16.000,- met een bedrag van € 7.500,- te verlagen naar 
€ 8.500,-.

Verworpen
: 8 
stemmen 
voor, 10 
stemmen 
tegen

A3 ProActief 
Goirle

Onderzoek sporthal De Haspel
De post 'onderzoek sporthal de Haspel' wordt van € 
20.000 verlaagd tot € 10.000,- en voor dit bedrag wordt 
een onderzoek naar de wenselijkheid van een 
sportaccommodatie op de huidige plek van sporthal De 
Haspel gefinancierd.

Verworpen
: 8 
stemmen 
voor, 10 
stemmen 
tegen

A4 VVD Stichting Toerisme en Recreatie Goirle e.o.
Besluit om in het begrotingsjaar 2011 € 2.500,- extra 
ter beschikking te stellen ten laste van de Algemene 
weerstandsreserve ten behoeve van de Stichting 
toerisme en recreatie Goirle e.o.. Dit onder de 
ontbindende voorwaarde dat de stichting zelf van 
ondernemers/belanghebbenden dan wel van 
subsidieverstrekkers, niet zijn de gemeente Goirle, in 
genoemd begrotingsjaar € 2.500,- weet te genereren. 

Aangenom
en: 14 
stemmen 
voor, 4 
stemmen 
tegen

A5 PvdA Niet autoriseren krediet brandweerkazerne
Besluit om het voorbereidingskrediet voor de 
nieuwbouw brandweerkazerne niet te autoriseren in 
afwachting van een afwegingsnotitie, waarbij de raad 
besluitvorming pleegt over eventuele nieuwbouw. 

Aangenom
en: 18 
stemmen 
voor

A6 PvdA Subsidie Stichting Recreatie en Toerisme
De raad besluit 
1. de subsidie voor de Stichting Toerisme en Recreatie 
in 2011 eenmalig te verhogen met € 10.000,--
2. De subsidie voor het Streekhuis met hetzelfde bedrag 
te verlagen
3. Extra werkzaamheden van het Streekhuis te 
financieren uit de projecten, waarvoor deze 

Verworpen
: 5 
stemmen 
voor, 13 
stemmen 
tegen
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werkzaamheden plaatsvinden
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Moties:
M1 Lijst Riel 

Goirle
Verhoging bijdrage Oranjecomité
De raad roept het college op om de verhoging van 
de bijdrage te verlenen onder de volgende 
voorwaarden:
- Voor beide comités een startbedrag van € 500,00;
- Verder verdeling naar rato van het aantal 
inwoners;
Deze (totale) bijdrage in de toekomst deel uit gaat 
maken van de herijking van het subsidiebeleid van 
de gemeente Goirle.

Overgeno
men door 
het 
college - 
niet in 
stemming 
gebracht

M2 CDA Renovatie sportparken
De raad roept het college op om in het kader van 
efficiency en gelijke behandeling plannen voor 
renovatie voor alle gemeentelijke 
buitensportaccommodaties in één synchroon 
lopend proces te ontwikkelen, dit ongeacht de 
financieringsbronnen.

Aangenom
en:18 
stemmen 
voor

M3 CDA Dementieconsulent
De raad roept het college op om een 
dementieconsulent aan te stellen voor 20 uur per 
week in januari 2011. Aan de aanstelling wordt een 
evaluatie na een jaar verbonden opdat bezien kan 
worden of het beoogde resultaat bereikt is. 
Financiële dekking van de kosten € 30.000,- uit het 
Wmo bulkbudget.

Aangenom
en: 16 
stemmen 
voor, 2 
stemmen 
tegen

M4 ProActief 
Goirle

Klimaat en milieu
De raad roept het college op om voor 1 april 2011 
een plan van aanpak aan de raad voor te leggen 
om te komen tot klimaatneutrale gemeentelijke 
accommodaties zoals benoemd in de lijst met 
gemeentelijke accommodaties in de begroting.

Verworpen
:
6 
stemmen 
voor,
12 
stemmen 
tegen

M5 VVD Uitstallingsbeleid Winkelgebied, met name 
winkelcentrum de Hovel
De raad roept het college op om bij wijze van proef, 
in afwachting van de herijking van het huidige 
uitstallingsbeleid, ten minste voor de periode vanaf 
heden tot en met de uitverkoop aanvangende 
januari 2011, soepel om te gaan met de huidige 
regelgeving en de handhaving hiervan, rekening 
houdend met de veiligheid en toegankelijkheid 
voor mensen met een beperking.

Overgeno
men door 
het 
college - 
niet in 
stemming 
gebracht
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M6 SP Aanpassen raadsvergoeding en 
onkostenvergoeding raadsleden
Roept de raad op in de 'Verordening rechtspositie 
wethouders, raads- en commissieleden' op te 
nemen dat de gemeenteraad van Goirle voor de 
bedragen voor vergoeding van de werkzaamheden 
en onkostenvergoeding voor raadsleden met 20% 
naar beneden afwijkt en een dergelijk voorstel in 
de eerstvolgende vergadering te agenderen.

Verworpen
:
4 
stemmen 
voor,
14 
stemmen 
tegen

M7 SP Afschaffen vergoeding voor commissieleden
Roept de raad op vergoeding voor commissieleden 
uit de 'Verordening rechtspositie wethouders, 
raads- en commissieleden' te schrappen en een 
dergelijk voorstel in de eerstvolgende vergadering 
te agenderen.

Verworpen
: 4 
stemmen 
voor, 14 
stemmen 
tegen

M8 SP Versobering catering
De raad roept om het college op:
- Bij de bezuinigingsvoorstellen voor de begroting 
2012 uit te gaan van een bezuiniging van minimaal 
30% op de kosten van catering bij activiteiten in 
het gemeentehuis;
- Vooruitlopend hierop nu te bekijken of hier op 
korte termijn al bezuinigingen kunnen worden 
gerealiseerd.

Verworpen
:
2 
stemmen 
voor,
16 
stemmen 
tegen

M9 SP Betaald parkeren
De raad roept het college op om direct te stoppen 
met het onderzoeken van de mogelijkheden van 
betaald parkeren in Goirle.

Verworpen
:
3 
stemmen 
voor, 15 
stemmen 
tegen

M10 SP Busverbinding centrum - zorgcentrum Sint 
Elizabeth
De raad roept het college op om zo spoedig 
mogelijk aan te geven wanneer de halteplaats 
wordt gerealiseerd. 

Aangenom
en: 16 
stemmen 
voor, 2 
stemmen 
tegen

M11 Lijst 
Couwenberg

Onderhoud Kapitaalgoederen, wegen
Besluit de gemeenteraad om de voorgenomen 
korting van              € 300.000,- op de begroting 
van het infrastructuurplan 2011 niet door te 
voeren. Het college op te dragen deze gelden op 
andere beleidsterreinen of reserves vrij dient te 
maken.  

Verworpen
: 1 stem 
voor, 17 
stemmen 
tegen

M12 Lijst 
Couwenberg

De begroting van 2011
Besluit de gemeenteraad vooruitlopend op de 

Verworpen
: 1 stem 
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algemene plannen voor het sportpark v/d 
Wildenberg nu gelden te voteren voor de aanleg 
van 2 kunstgrasvelden en eventuele andere 
noodzakelijke voorzieningen.
Dat inzicht wordt verkregen in de kosten van een 
nieuw onderhoudsplan (beeldbestek van de velden 
en het groen) of de afzonderlijke delen.

voor, 17 
stemmen 
tegen
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M13 Lijst 
Couwenberg

Verhoging van de norm in aanmerking te komen 
voor Langdurigheidstoeslag naar 105% van de 
geldende bijstandsnorm
Besluit de gemeenteraad van Goirle dat in de 
verordening Langdurigheidstoeslag 2009, onder 
artikel 2, 1ste lid van de verordening 
Langdurigheidstoeslag 2009, het percentage van  
'100 %' vervangen wordt door '105%'. 
De lasten ad € 15.000,- voor 2011 eenmalig te 
dekken uit de algemene weerstandsreserve. Bij de 
behandeling van de voorjaarsnota kan een 
integrale afweging gemaakt worden voor 2012 en 
volgende jaren. 

Aangenom
en: 15 
stemmen 
voor, 3 
stemmen 
tegen

M14 PvdA Takendiscussie
De raad roept het college op om de raad een 
procedurevoorstel voor te leggen, waarin wordt 
aangegeven op welke wijze een takendiscussie kan 
worden vorm gegeven, hoe deze gevoerd dient te 
worden en op welke wijze partijen (raad, college, 
ambtelijke top) hierin een rol vervullen. Roept het 
college tevens op de procedure zodanig in tijd vorm 
te geven dat de discussie in het voorjaar van 2011 
afgerond kan zijn, waardoor conclusies kunnen 
worden verwerkt in de beleidsvoornemens voor 
2012 en verdere jaren.

Aangenom
en: 15 
stemmen 
voor, 3 
stemmen 
tegen
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