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BESLUITENLIJST van de raadsvergadering Begroting  

            van 11 december 2012  
                    om 19.30 uur 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Aanwezig: Raad: 

De heren E.L.M. Schellekens (Lijst Riel Goirle), H.A.G.M. van de Ven (Lijst Riel Goirle), , P.A.G. Jacobs (Lijst Riel Goirle), B.C. van de Kamp (Lijst Riel Goirle), 
C.H.M.M. Pelkmans (Lijst Riel Goirle), mevrouw J.C.M. Aerts-Hermans (Lijst Riel Goirle), mevrouw M.C.A. de Groot-Haen (CDA), de heren C.A.J.M. de Rooij 
(CDA), J. Hendrickx (CDA), M.C.J.P. van Oosterwijk (Pro Actief Goirle), M.N.H.M. van den Hout (Pro Actief Goirle), mevrouw M.J.F. Immink-Hoppenbrouwers 
(Pro Actief Goirle), J.A.P.M. Swaans (VVD), mevrouw A.C.J.J.M. Naaijkens-Adriaansen (VVD), de heer A.A.C.G. van der Put (PvdA), mevrouw W.C.P.M. van den 
Brand (PvdA),mevrouw A. Eikelenboom (SP), de heren A.A.W.M. de Laat (SP), W.M.A. Couwenberg (Lijst Couwenberg) 
 

 College: 
Mevrouw M.G. Rijsdorp, de heer J. van Groenendaal, de heer J.J.W.M. Sperber, de heer J.A.M. Verhoeven, de heer Th. van der Heijden;  
 

Afwezig:  
Voorzitter: mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester; 
Griffier:  de heer H.M. van ’t Westeinde; 
 
Deze vergadering kunt u terugbeluisteren op http://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2012/11-december/19:30 
 
Nr. Onderwerp Besluit 
1. Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde (‘Vragenuurtje’) 

 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
  

2. 
 

Vaststelling agenda  
 
 
 

De behandeling van agendapunt 9 vindt plaats na agendapunt 4. 
Aan de agendapunt wordt een agendapunt 18 toegevoegd: bespreking brief naar 
aanleiding van het rapport Krachtig Bestuur Midden-Brabant. 

http://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2012/11-december/19:30�
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3. Vaststelling van de besluitenlijsten van raadsvergaderingen van  30 
oktober 2012 en 6 november 2012 
 

De besluitenlijsten worden vastgesteld 

4. Keuzenota transitie 'Begeleiding van AWBZ naar Wmo' 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
In te stemmen met de keuzenota transitie ‘Begeleiding van AWBZ naar 
Wmo’ en de daarin voorgestelde ontwikkelrichtingen.  

 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel zonder stemming ongewijzigd vast. 
 
 

9. Oplossing huisvestingsvraagstuk basisschool Kameleon 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
I. kennis te nemen van de inhoud van het onderzoeksrapport van ICS 

Adviseurs d.d. 31 oktober 2012 tot oplossing van de 
huisvestingsproblematiek van basisschool Kameleon; 

 
II. kennis te nemen van het standpunt dat het bestuur van de Stichting 

Katholiek Basisonderwijs Goirle hierover bij brief d.d. 30 oktober 
2012 heeft uitgebracht; 

 
III. de huidige schoollocatie Tamboerstraat 4 te Goirle te bestemmen 

als locatie voor vervangende nieuwbouw van basisschool 
Kameleon; 

 
IV. een aanvullend voorbereidingskrediet ad € 125.000,00 (incl. BTW) 

beschikbaar te stellen; 
 
V. de begroting 2013 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 

 
 
 
De heer Van de Ven heeft de zaal verlaten en neemt niet deel aan de besluitvorming. 
Dit in verband met zijn betrokkenheid bij de stichting BOOG.  
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel zonder stemming ongewijzigd vast. 
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5. Financieel tussenbericht 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
vast te stellen het Financieel Tussenbericht 2012 en de 13e wijziging van de 
begroting 2012. 
 

 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel zonder stemming ongewijzigd vast. 
 

6. Benoeming waarnemend voorzitter van de raad 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
I. De heer E.L.M. Schellekens te benoemen tot waarnemend voorzitter 

van de raad volgens artikel 77 eerste en tweede lid van de 
Gemeentewet; 

 

 
 
Stemmingen 
Over de benoeming wordt schriftelijk gestemd. Het voorstel wordt unaniem aanvaard. 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De heer E.L.M. Schellekens te benoemen tot waarnemend voorzitter van de raad 
volgens artikel 77 eerste en tweede lid van de Gemeentewet; 
 

7. Stand van zaken transitie jeugdzorg Goirle 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
kennis te nemen van de inhoud van de rapportages van PON en K2; 
- kennis te nemen van de opgestelde planning ten aanzien van de transitie    

jeugdzorg 
- akkoord te gaan met het voorstel om 1x in de 2 maanden een 

voortgangsrapportage te ontvangen; 
- kennis te nemen van de inhoud van de rapportage over passend onderwijs.. 
 

 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel zonder stemming ongewijzigd vast. 

8. Onderwijshuisvestingsprogramma 2013 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
I.         het onderwijshuisvestingsprogramma voor het kalenderjaar 2013 

vast te stellen en hierin de volgende voorzieningen op te nemen: 
a. de kosten van huur van de tijdelijke huisvesting voor de 

 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel zonder stemming ongewijzigd vast. 

Met opmaak: opsommingstekens
en nummering
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tijdspanne januari - juni 2013 (incl.  
    aanvullende vergoeding installatiekosten) bij het Mill Hillcollege 

te Goirle; 
b. het realiseren van een permanente uitbreiding (incl. eerste 

inrichting onderwijsleerpakket en  
    meubilair) van het schoolgebouw en vervanging van een gedeelte 

van het hekwerk (incl. poorten) bij  
    het Mill Hill College te Goirle; 
c. het uitbreiden van de fietsenstalling bij openbare basisschool 't     

Schrijverke te Goirle; 
d. het beschikbaar stellen van een bouwvoorbereidingskrediet ten 

behoeve van de renovatie van  
    basisschool De Regenboog te Goirle. 
 

II.  kennis te nemen van de stand van zaken inzake voortgang 
ontwikkeling Brede School De Vonder te Riel c.q. voortgang 
ontwikkeling vervangende nieuwbouw basisschool Kameleon te 
Goirle. 

 
III. voor de uitvoering van de onder I genoemde voorzieningen een 

totaalbedrag ad € 465.596,00 (incl. BTW) beschikbaar te stellen. 
 
IV. de begroting dienovereenkomstig te wijzen. 
 

10. Vaststellen Kaderdocument GVVP 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
Het Kaderdocument GVVP gemeente Goirle vast te stellen 
 

 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel zonder stemming ongewijzigd vast. 

11. Bouwverordening 
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Voorgesteld raadsbesluit 
vast te stellen de volgende "Bouwverordening Goirle 2012" 
 

Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel zonder stemming ongewijzigd vast. 

12. Het onttrekken aan de openbaarheid van het voetpad tussen 
Kruisbaan en Holleven te Goirle 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
Het voetpad tussen de Kruisbaan en de Holleven onttrekken aan de 
openbaarheid. 
 

 
 
 
Stemverklaring 
Mevrouw Eikelenboom: De SP zal tegen dit voorstel stemmen.  
Wij denken dat het met de veiligheid reuze meevalt en bovendien zien wij ook 
mogelijkheden om het pad veiliger te maken. Vandaar dat wij tegen stemmen. 
 
Stemmingen 
De SP geeft aan tegen het voorstel te zijn.  
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel zonder stemming ongewijzigd vast. 

13. Financiële verordening 2013 gemeente Goirle 2013 
 
Voorgesteld raadsbesluit 

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de 
regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële 
organisatie van de gemeente Goirle 2013 vast te stellen 
 

 
 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel zonder stemming ongewijzigd vast. 

14. Vaststellen tarieventabel 2013 behorende bij de verordening 
onroerende zaakbelasting 2011 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
vast te stellen de:  
Tarieventabel 2013 
Behorende bij de "verordening onroerende-zaakbelastingen 2011". 

 
 
 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel zonder stemming ongewijzigd vast. 
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15. Belastingtarieven 2013: Bedrijven InvesteringsZone Centrum Goirle 

2013 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
Vast te stellen de: 
Tarieventabel 2013 
Behorende bij de "verordening BIZ Centrum Goirle 2012" 
 

 
 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel zonder stemming ongewijzigd vast. 

16. Aanbesteding accountantsdiensten 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
De accountantscontrole voor de periode 2013 t/m 2016 te gunnen aan  
Ernst & Young accountants. 
 

 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel zonder stemming ongewijzigd vast. 

17. Ingekomen stukken 
 
De volgende stukken worden voor advies in handen van burgemeester en 
wethouders  gesteld  ter voorbereiding van raadsbesluit. 
 
1. Brief Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders d.d. 16-10-2012 

betreft Kermisonderzoek (brief betrokken bij begroting) 
2. Brief Stichting Katholiek Basisonderwijs Goirle d.d. 30-10-2012 

betreft onderzoek locatiekeuze nieuwbouw basisschool De 
Kameleon. (Betrekken bij besluitvorming de Kameleon) 

 
De volgende stukken te bespreken in de commissie 
Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
 
De volgende stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
1. Brief Provincie Noord-Brabant d.d. 8-11-2012 betreft project 
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Krachtig bestuur in Brabant in relatie tot het regeerakkoord 
'Bruggen slaan' van het kabinet Rutte II. (kopie bij weekbericht 46) 

2. Brief Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant d.d. 15-11-
2012 betreft openbaarmaking/beschikbaarstelling van de 
(voorlopige) aanbevelingen voor Midden-Brabant 

3. Raadsbesluit met amendement gemeente Loon op Zand d.d. 1-11-
2012 betreft Voorstel tot instemming met de Gemeenschappelijke 
regeling voor vorming Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

 
Voorgesteld wordt de volgende stukken in handen van burgemeester en 
wethouders te stellen ter afdoening. 
1. Brief Provincie Noord-Brabant d.d. 22-11-2012 betreft toezending 

rapport 'Veerkrachtig bestuur in Midden-Brabant' van de 
Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 

 
Voorgesteld wordt de volgende stukken te beantwoorden volgens concept 
antwoord. 
Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
 
Bezwaarschriften in handen gesteld van de commissie voor 
bezwaarschriften. 
Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
 
Schriftelijke vragen ingevolge artikel 40 van het reglement van orde 
1. SP Vragen aan het college van B&W conform artikel 40 reglement 

van orde van de raad binnengekomen 29-10-2012 over beleid 
bijzondere bijstand medische kosten (WWB) en antwoorden van het 
college ingekomen op 08-11-2012 

18. Bespreking brief naar aanleiding van rapport Krachtig Bestuur 
Midden-Brabant 

De raad bespreekt de brief. 
De voorzitter concludeert dat de algemene conclusie is dat men in de brief ook duidelijk 
wil aangeven dat Goirle graag wil samenwerken maar als gemeente nu en in de 



              Raadsvergadering 11 december 2012 

 8

toekomst zelfstandig wil blijven.  
Met betrekking tot de procedure wordt afgesproken dat de aangepaste brief 
woensdagmiddag of donderdagochtend naar de fractievoorzitters wordt gestuurd. De 
fractievoorzitters worden verzocht zo spoedig mogelijk te reageren. Wanneer de brief 
verzonden wordt, gaat deze in kopie naar andere gemeenten. Er wordt dan ook een 
persbericht aan gewijd. 
De heer Couwenberg heeft een afwijkend standpunt. Hij is tegen een fusie of 
herindeling, maar vindt dat samenwerking met Tilburg voor samenwerking met andere 
regiogemeenten gaat. 

 
 
 
De vergadering wordt om 22.50 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van  29 januari 2013, 
 
 

         , de voorzitter 
 
 
 

, de griffier 
         


