
GEMEENTE GOIRLE 
Griffie 

Besluitenlijst  Raadsvergadering d.d. 10 april 2012 
 
Agendapunt Onderwerp 
 
 
1. Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde (‘Vragenuurtje’) 

Door de SP worden vragen gesteld over het subsidiebeleid. Het college zegt toe de vragen 
schriftelijk te antwoorden.   
 

2. Vaststelling agenda 
Aan de agenda wordt een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp 
(Kinderpardon) toegevoegd. Omdat het voorstel onder 11. (verordening Leerlingenvervoer) is 
gewijzigd, wordt dit een B-stuk. De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Vaststelling van de notulen en besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van  
6 maart 2012 
De notulen en besluitenlijst worden vastgesteld. 
 

4. Uitwerking inzet accommodaties 
De raad besluit: 
1. Kennis te nemen van de notitie 'Back to Basics: De Nieuwe Koers' en het college richting te 

geven voor het vervolgonderzoek naar de toekomstige inzet van accommodaties.  
2. In te stemmen met de denkrichting om sporthal De Haspel te saneren en optie 2 'Realiseren 

van één centrale sportzaal op of in de nabijheid van locatie van De Haspel' verder uit te 
werken.  

3. De taakstellende bezuiniging voor 2012 op de accommodaties van € 25.000,00 eenmalig in 
te vullen door inzet van het resterende budget voor indexering subsidies Back to Basics (€ 
18.718,00) en een deel van het resterende budget voor het accommodatieonderzoek (€ 
6.282,00).  

4. Een budget beschikbaar te stellen van € 15.000,00 voor een vervolgonderzoek en dit 
budget te dekken door aanwending van de Algemene Weerstands Reserve.  

5. De begroting 2012 te wijzigen.  
 

5. Projectplan Triple T (transities 'Jeugdzorg', 'Werken naar Vermogen', en begeleiding 
van AWBZ naar WMO) 
De raad besluit: 
1. Kennis te nemen van het projectinitiatief en projectplan Triple T.  
2. Kennis te nemen van het Koersdocument ROM en het Regionaal Transitieplan Jeugd Midden-

Brabant. 
3. Vast te stellen dat voor de implementatie van de drie transities het kader zoals vastgelegd in 

het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers' als uitgangspunt wordt meegegeven.  
 

6. Verbetering klimaatinstallatie gemeentehuis 
De raad besluit: 
1. Te kiezen voor optie B. waarmee het gevoteerde krediet van € 1.120.000,000 voor de 
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investering voor de verbetering van de klimaatinstallatie van het gemeentehuis wordt 
verhoogd met € 410.000,00 zodat nu toch alle maatregelen getroffen kunnen worden. 

2. het krediet te verhogen met € 410.000,00, waarvan voor € 53.000,00 wordt beschikt 
over de 'reserve onderhoud gemeentegebouwen' en het resterende deel van € 357.000,00 
wordt geactiveerd. 

3. de begroting 2012 hierop te wijzigen. 
 

7. Definitief ontwerp Kloosterplein  
De raad besluit: 
1. Kennis te nemen van de nota van inspraakreacties; 
2. De nota inclusief de beoordeling van de reacties en de voorgestelde aanpassingen op het 

ontwerp vast te stellen; 
3. Het definitief ontwerp (DO) van het Kloosterplein vast te stellen; 
4. Het benodigde krediet voor uitvoering te voteren ad € 769.400,00 
5. De dekking van het krediet als volgt vast te stellen: 

Deel Tilburgseweg (centrum grex) € 161.000 
Reserve bovenwijks € 430.600 
Infra riool 2012 € 177.800 
 
Totaal € 769.400 

 
6. De begroting 2012 te wijzigen; 
7. Te besluiten dat de tekening van de alternatieve oversteek (Do.29.02.0012) geen onderdeel 

uitmaakt van het besluit. 
 

8. Voorbereidingskrediet Rotonde Recreatieve Poort 
De raad besluit: 
In te stemmen met een voorbereidingskrediet van € 50.000,00 voor de rotonde Recreatieve 
Poort en dit te dekken uit de reserve Turnhoutsebaan.  
 

9. Instellen legeskosten bij aanvraag en aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 
De raad besluit: 
De legeskosten voor een aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te bepalen 
op € 70,00. 
2. De legeskosten voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te bepalen op 
€ 533,10. 
3. De legeskosten bij wijzigen kentekenplaat te bepalen op € 29,00. 
4. Vast te stellen de volgende wijziging van de tarieventabel 2012, behorende bij de 
Legesverordening 2012: 
I. In de Tarieventabel 2012 behorende bij de Legesverordening 2012 wordt de omschrijving van 
artikel 1.19.3 vervangen door de volgende omschrijving:  
- 1.19.3.1: tot het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, als bedoeld in 
artikel 15 juncto artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw): € 70,00. 
- 1.19.3.2: tot de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, als bedoeld in artikel 
15 juncto artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw): € 533,10 

 2



GEMEENTE GOIRLE 
Griffie 

- 1.19.3.3: tot het wijzigen van een kentekenplaat bij een reeds aangelegde 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, als bedoeld in artikel 15 juncto artikel 18 van de 
Wegenverkeerswet 1994 (Wvw): € 29,00. 
5. Een inwoner van de gemeente Goirle die binnen de gemeente verhuist en voor de tweede keer 
voor de aanleg van de parkeerplaats staat, dan de helft van de legeskosten moet betalen; 
 

10. Begroting 2012 Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle 
De raad besluit: 
Kennis te nemen van de begroting 2012 van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle.  
 

11. Vaststellen verordening Leerlingenvervoer 2012 
De raad besluit: 
Verordening leerlingenvervoer 2012 vast te stellen 
 

12. Jaarverslag leerplicht 2010-2011 
De raad besluit: 
Het jaarverslag Leerplicht 2010-2011 voor kennisgeving aan te nemen 
 

13. Wet voorkeursrecht gemeente op perceel Oude Tilburgsebaan Riel 
De raad besluit: 

Op grond van artikel 5 Wvg een perceel in Riel aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 
10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wvg van toepassing zijn, zoals aangegeven op de bij dit 
besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer 80-Riel-
2012 en perceelslijst, waarop zijn vermeld het in de aanwijzing opgenomen perceel, haar 
grootte, alsmede de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop 
rustende beperkte rechten, één en ander naar de stand van de openbare registers van het 
Kadaster per 16 januari 2012, met de aantekening dat dit perceel eerder in een aanwijzing 
betrokken is geweest, zijnde de aanwijzing van 31 januari 2012 ingevolge artikel 6 Wvg.  

 
14. Visie De Leijkant 

De raad besluit: 
Visie De Leijkant vast te stellen. 
 

15. Raadsvoorstel aanpassing Reglement van Orde en commissieverordening in verband met 
aanpassing van de methodiek van verslaglegging 
De raad besluit: 
Tot het wijzigen van het Reglement orde voor de gemeenteraad 2005 en de Verordening 
raadscommissies 2005; 
 

16. Uitvoeringskrediet brandweerkazerne 
De raad besluit: 
In te stemmen met het bijgevoegde uitgewerkte plan voor het revitaliseren van de 
brandweerkazerne en de uit te voeren werkzaamheden en het begrote budget hiervoor te 
autoriseren. 
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17. Ingekomen Stukken 

 
A. De volgende stukken voor advies in handen van het college te stellen ter 

voorbereiding van raadsbesluit. 

1.      Brief Katholieke Bond voor Ouderen d.d. 17-2-2012 betreft behoud 
dementieconsulent en indien mogelijk uitbreiding  

 
B. De volgende stukken te bespreken in de commissie 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
 
C. De volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen. 

1.      Brief Atelier '78 d.d. 1-3-2012 (ontvangen 13-3-2012) betreft beslissing op 
bezwaar subsidiebesluit 

2.      Inhoud leesmap 
 
D. De volgende stukken in handen van burgemeester en wethouders te stellen ter 

afdoening. 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
 

E. De volgende stukken te beantwoorden volgens concept antwoord 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
 

F. De bezwaarschriften in handen stellen van de commissie voor bezwaarschriften.

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
 
G. Antwoord van burgemeester en wethouders op, ingevolge artikel 40 van het 

reglement van orde, schriftelijk gestelde vragen. 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
 

18. Motie SP kinderpardon 
De raad draagt het college op er bij de minister voor Immigratie & Asiel op aan te dringen een 
kinderpardon mogelijk te maken. 
 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 10-04-2012 
 
 
 

 , de voorzitter     , de griffier 
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Amendementen  
nr indiener Agendapunt / onderwerp besluit Stemming 
A1 PvdA Agendapunt 7. Definitief 

ontwerp 
Voetgangersoversteekplaat
s Kloosterplein 
 

Te besluiten dat de tekening van de 
alternatieve oversteek (Do.29.02.0012) 
geen onderdeel uitmaakt van het besluit. 
 

Aanvaard 12 stemmen 
voor (LRG, PAG, VVD, 
PvdA), 5 stemmen 
tegen (CDA, SP) 

A2 SP Agendapunt 9, Instellen 
legeskosten bij aanvraag en 
aanleg Gehandicapten 
Parkeerplaats op kenteken 
 

De huidige beslispunten te laten 
vervallen en te vervangen door: 
1 Geen legeskosten in te stellen voor de 
aanvraag van een 
gehandicaptenparkeerplaats op    
   kenteken. 
2 Geen leges kosten in te stellen voor de 
aanleg gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken. 
3 Geen legeskosten in te stellen bij 
wijzigen kentekenplaat. 
 

Verworpen 2 voor (SP), 
15 stemmen tegen 
(LRG, CDA, PAG, VVD, 
PvdA) 

A3 PvdA, PAG Agendapunt 9, Instellen 
legeskosten bij aanvraag en 
aanleg Gehandicapten 
Parkeerplaats op kenteken 

Alle in het raadsbesluit genoemde 
tarieven te halveren. 

Verworpen 7 voor 
(PAG, SP, PvdA),  
10 tegen (LRG, CDA, 
VVD) 

A4 SP 
(mondeling) 

Agendapunt 9, Instellen 
legeskosten bij aanvraag en 
aanleg Gehandicapten 
Parkeerplaats op kenteken 

Voor een inwoner van Goirle die binnen 
de gemeente verhuist en voor de tweede 
aanleg van de parkeerplaats staat, niets 
hoeft te betalen 

Verworpen 2 voor (SP), 
15 stemmen tegen 
(LRG, CDA, PAG, VVD, 
PvdA) 

A5 LRG 
(mondeling) 

Agendapunt 9, Instellen 
legeskosten bij aanvraag en 
aanleg Gehandicapten 
Parkeerplaats op kenteken 

Een inwoner van de gemeente Goirle die 
binnen de gemeente verhuist en voor de 
tweede keer voor de aanleg van de 
parkeerplaats staat, dan de helft van de 
legeskosten moet betalen 

Aanvaard 15 stemmen 
voor (LRG, CDA, PAG, 
VVD, SP) 
2 stemmen tegen 
(PvdA) 

 
 
Moties: 
nr indiener Agendapunt / onderwerp dictum stemming 
M1 PvdA Agendapunt 4, uitwerking 

inzet accommodaties 
vervolgonderzoek 
 

De raad roept op om in het 
vervolgonderzoek de mogelijkheid te 
onderzoeken of de besturen van de 
wijkcentra De Deel en De Wildacker 
bereid en in staat zijn om te komen tot 
een bestuurlijke fusie. 

Aanvaard 15 stemmen 
voor (LRG, CDA, PAG, 
VVD) 2 stemmen tegen 
(SP) 

M2 CDA-PAG-
LRG 

Agendapunt 4, uitwerking 
inzet accommodaties 

verzoekt het college om optie 4 als 
denkrichting uit te werken door  

Aanvaard 13 stemmen 
voor (LRG, CDA, PAG, 
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nr indiener Agendapunt / onderwerp dictum stemming 
faciliteren van uitwerking 
alternatief voorstel 
Wildacker en De Deel 
 
 

* de besturen van de Wildacker en de 
Deel te faciliteren in het uitwerken van 
hun ‘Alternatief Voorstel’ in een concreet 
uitvoeringsplan en hiermee de besturen 
zorgvuldig te begeleiden in dit proces;  
* De kosten van deze professionele 
begeleiding te dekken binnen het 
transitiebudget AWBZ naar Wmo voor 
2012; (pag 8 projectplan Triple T)  
* Activiteiten in de Wildacker en De 
Deel, die passen binnen de doelstellingen 
van B2B, te financieren op basis van 
beoogd resultaat conform regulier B2B 
beleid en hiermee samenhangend de 
huidige totale subsidies af te bouwen;  
* een voorstel aan de raad voor te 
leggen met de financiële consequenties 
in het kader van de te behalen 
bezuinigingen.  
 

PvdA) 4 stemmen 
tegen (VVD, SP) 

M3 CDA-PAG-
LRG 

Agendapunt 4, uitwerking 
inzet accommodaties 
Mainframe – Haspel 

verzoekt het college optie 3: ‘verplaatsen 
activiteiten jongerenwerk Mainframe en 
vrijspelen gebouw’  
* de mogelijkheden voor herhuisvesting 
Stichting Jong naar 1) nieuw te bouwen 
locatie 2) Zorgcentrum Thomas van 
Diessenstraat te onderzoeken;  
* De door goedkopere herhuisvesting 
extra bespaarde middelen in te zetten ter 
financiering bouw Sportzaal de Haspel;  
* Een voorstel voor de uitwerking van 
deze denkrichting voor de begroting voor 
te leggen aan de Raad.  
 

Aanvaard 15 stemmen 
voor (LRG, CDA, PAG, 
VVD, PvdA) 2 stemmen 
tegen (SP) 

M5 SP Agendapunt 18, 
kinderpardon 

Draagt het college op er bij de minister 
voor Immigratie & Asiel op aan te 
dringen een kinderpardon mogelijk te 
maken. 

Aanvaard 
Voor: fracties PAG, 
PvdA, SP, de 
raadsleden Aerts, 
Schellekens en Van de 
Ven, 
Tegen: VVD, CDA, de 
raadsleden Van Gulik 
en Van Iersel 
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