
               

 
BESLUITENLIJST van de raadsvergadering  

            van 10 december 2013 
                    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) (eerste deel vergadering op 10 
december), 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 (vanaf agendapunt 2), de heer 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) (tot en met agendapunt 8), de heer A.A.P.M. van Baal (PvdA) (eerste deel vergadering op 10 december), 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: Mevrouw M.J.F. Immink-Hoppenbrouwers (tot agendapunt 2), mevrouw  M.C.A. de Groot-Haen (CDA) (tweede deel vergadering op 11 december), de heren 
A.A.C.G. van der Put (PvdA) (vanaf agendapunt 9) en A.A.P.M. Van Baal (PvdA) (tweede deel vergadering op 11 december) 

Voorzitter: mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester; 
Griffier:  de heer H.M. van ’t Westeinde; 
 
Deze vergadering kunt u terugbeluisteren op https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2013/10-december/19:30 
De vergadering is op dinsdag 10 december om 23.25 uur geschorst en voortgezet op woensdag 11 december om 19.30 uur. Op dinsdag 10 december zijn de agendapunten 0. 
tot en met 4 en 8 behandeld. 
 
Nr. Onderwerp Besluit 
0.  Opening De burgemeester opent de vergadering. 

Een moment van stilte wordt gehouden in verband met het overlijden van de heer W. 
Koeleman, plaatsvervangend lid van de commissie Welzijn). 
 

1. Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde (‘Vragenuurtje’) Er zijn geen vragen. 
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2. 
 

Vaststelling agenda  
 

Een voorstel van orde wordt ingediend door de heer Schellekens om de besluitvorming 
over het raadsvoorstel randvoorwaarden en uitgangspunten hoek Kalverstraat / 
Tilburgseweg uit te stellen naar een volgende vergadering. Het voorstel van orde 
wordt verworpen met 9 stemmen voor (LRG, VVD, Lijst Couwenberg) en 10 stemmen 
tegen (CDA, PAG, PvdA, SP). 
 

3. Vaststelling van de besluitenlijsten van raadsvergaderingen van 29 
oktober 2013 en 5 november 2013 (begroting). 
 
 

Raadslid Schellekens wijst op een omissie op pagina 12. Tegen het amendement A8 is 
gestemd door Lijst Couwenberg, niet door de SP. Dit wordt gecorrigeerd. De 
besluitenlijst van 29 oktober 2013 wordt gewijzigd vastgesteld.  
De besluitenlijst van 5 november 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Raadsvoorstel randvoorwaarden en uitgangspunten hoek 
Kalverstraat / Tilburgseweg 
 
Voorgesteld raadsbesluit  
1. Kennis te nemen van het voorstel randvoorwaarden en uitgangspunten 

hoek Tilburgseweg / Kalverstraat; 
 

2. Geen wensen en bedenkingen over de ontheffing van de parkeernorm 
voor ontwikkeling van de hoek Tilburgseweg / Kalverstraat kenbaar te 
maken. 

 

Amendementen 
Tijdens de raadsvergadering van 29 oktober is een amendement ingediend (A8, 
vergadering 29 oktober 2013 - zie onder) waarover de stemmen tijdens die 
vergadering waren gestaakt. 
 
Stemmingen 
Nieuwe stemming bij handopsteken vindt plaats over het amendement (A8, 
vergadering 29 oktober 2013). Het amendement wordt aanvaard.  
Bij stemming met handopsteken wordt het geamendeerde voorstel aanvaard met 10 
stemmen voor (CDA, PAG, PvdA, SP) en 9 stemmen tegen (Lijst Riel-Goirle, VVD en 
Lijst Couwenberg) 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
1. Kennis te nemen van het voorstel randvoorwaarden en uitgangspunten hoek 

Tilburgseweg / Kalverstraat; 
2. De wens kenbaar te maken om geen ontheffing van de parkeernorm te verlenen 

aan de ontwikkelaar. 
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5. Financieel tussenbericht 
 
Voorgesteld raadsbesluit  
vast te stellen het Financieel Tussenbericht 2013 en de 11e wijziging van de 
begroting 2013. 
 

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

6. 
 

Aanpassing van ontmoetingscentrum De Leybron  
 
Voorgesteld raadsbesluit  
1. Medewerking te verlenen aan de aanpassing van De Leybron in de vorm 

van een serre. 
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 182.000,00 en de 

begroting 2014 hiervoor dienovereenkomstig te wijzigen. 
3. Aan het beschikbaar stellen van de middelen voor het realiseren van een 

serre, de voorwaarde te verbinden dat het bestuur van stichting SCAR 
zich inzet om nieuwe Wmo-activiteiten in De Leybron te stimuleren en te 
initiëren.  

 
 

Amendementen 
Door de heer Swaans wordt mondeling een amendement ingediend (A5 - zie 
hieronder). Het amendement wordt ingetrokken. 
 
Stemmingen 
Bij stemming met handopsteken wordt het voorstel aanvaard met 13 stemmen voor 
(LRG, CDA, VVD, SP en Lijst Couwenberg) en 4 stemmen tegen (Pro-Actief Goirle en 
PvdA) 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel ongewijzigd vast. 
 

7. Raadsvoorstel uitwerking vraagstuk lening en inventaris Stichting 
SCAG 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
1. In te stemmen met aflossing van de leningen door stichting SCAG 

vanaf medio 2015, renteloos en in 10 jaar. 
2. In te stemmen met de geschetste systematiek met betrekking tot de 

overname van de inventaris en de dekking van de kapitaallasten door 
middel van een korting op de subsidie aan stichting SCAG vanaf 2016.  

3. In te stemmen met het instellen van de dekkingsreserve 'inventaris 
stichting SCAG'. 

4. De financiële consequenties van de beslispunten 2 en 3 te verwerken in 

 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel ongewijzigd vast. 
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de begroting 2013.  
 
 

8. Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)  
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
1. De beleidsnota GVVP vast te stellen; 
2. Uitvoering te geven aan scenario 2 van het uitvoeringsprogramma; 
3. In te stemmen met de financiële consequenties van het 

uitvoeringsprogramma; 
4. Ten behoeve van het realiseren van de top 4 maatregelen in 2014 een 

krediet beschikbaar te stellen van € 170.000,00 en dat krediet ineens 
af te schrijven en te dekken door hiervoor de AWR aan te wenden; 

5. Ten behoeve van het realiseren van de maatregelen uit scenario 2 
vanaf 2015 in de begroting een jaarschijf GVVP op te nemen en de 
hiervoor benodigde kredieten op basis van het bijbehorende voorstel 
beschikbaar te stellen 

 
 

Amendementen 
Amendementen worden ingediend door de heer Van den Hout (A1 en A2), de heer Van 
der Put (A3) en de heer Van der Ven (A4). Door de heer Couwenberg wordt een 
subamendement op amendement A1 ingediend (A1a). (A1 t/m A4 zie hieronder) 
De amendementen A2 en A4 worden ingetrokken. 
 
Moties  
Door de heer De Rooy worden 2 moties ingediend (M1 en M2). Door de heer Van der 
Ven wordt namens de raad een aangepaste versie van M1 ingediend (hieronder M3 
genoemd), die in plaats van M1 in stemming wordt gebracht.  
 
Stemmingen 
Over moties en amendementen wordt bij handopsteken gestemd (zie hieronder). 
Amendement 1 (A1) en de moties 2 en 3 (M2 en M3) worden aanvaard. De andere 
motie en amendementen zijn ingetrokken of verworpen. 
De raad stelt het geamendeerde voorstel bij handopsteken unaniem vast. 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
1. De beleidsnota GVVP vast te stellen; 
2. Uitvoering te geven aan scenario 2 van het uitvoeringsprogramma; 
3. In te stemmen met de financiële consequenties van het uitvoeringsprogramma; 
4. Ten behoeve van het realiseren van de top 4 maatregelen in 2014 een krediet 

beschikbaar te stellen van € 170.000,00 en dat krediet ineens af te schrijven en 
te dekken door hiervoor de AWR aan te wenden; 

5. Ten behoeve van het realiseren van de maatregelen uit scenario 2 vanaf 2015 in de 
begroting een jaarschijf GVVP op te nemen en de hiervoor benodigde kredieten op 
basis van het bijbehorende voorstel beschikbaar te stellen 

6. De titel van het ‘Uitvoeringsprogramma GVVP 2014-2023’ te wijzigen in 
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‘Uitvoeringsprogramma GVVP 2014-2018’ 
 

9. Aanpassing APV als gevolg van wijzigingen drank- en horecawet  
 
Voorgesteld raadsbesluit 
Vast te stellen de volgende "Algemene Plaatselijke Verordening Goirle 
2014." 
 
 

Amendementen 
Door de heer Couwenberg wordt een amendement in, dat tijdens de vergadering wordt 
gewijzigd (A6). 
 
Stemmingen 
Het amendement wordt met handopsteken aanvaard (zie hieronder). 
Het voorstel wordt door stemming met handopsteken unaniem aanvaard. 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel ongewijzigd vast. 
 

10. Verordening Winkeltijden Goirle 2013  
 
Voorgesteld raadsbesluit 
De verordening Winkeltijden Goirle 2013 vast te stellen. 
 
 

Amendementen 
Door de heer Couwenberg wordt een amendement ingediend (A7) 
 
Stemmingen 
Over het amendement wordt met handopsteken verworpen (zie hieronder). 
Over het voorstel wordt met handopsteken gestemd. Het voorstel wordt aanvaard 
met 13 stemmen voor (LRG, CDA, PAG, VVD) en 3 stemmen tegen (SP en Lijst 
Couwenberg 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel ongewijzigd vast. 
 

11. Belastingtarieven 2014: eenmalig riool aansluitrecht 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
Vast te stellen de: 
Tarieventabel 2014 
Behorende bij de "verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2011". 

Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel ongewijzigd vast. 
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12. Beleidsbegroting 2014 en meerjarenbegroting 2015/2017 

Diamantgroep  
 
Voorgesteld raadsbesluit 
 De (beleids-) begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 voor 
kennisgeving aan te nemen 
  
 

Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel ongewijzigd vast. 
 

13. Aanpassing algemene subsidieverordening (met aantal kleine 
wijzigingen - zie memo) 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
1. De Algemene Subsidie Verordening gemeente Goirle 2013 vast te stellen 

en de Algemene Subsidie Verordening gemeente Goirle 2012 in te 
trekken. 

2. De Subsidieregeling incidentele subsidies vast te stellen. 
3. Kennis te nemen van het conceptaanvraagformulier incidentele 

subsidies. 
4. Kennis te nemen van de concept-Beleidsregel tussentijdse aanvragen 

Back to Basics en het bijbehorende conceptaanvraagformulier. 
5. De aanvraagtermijn voor tussentijdse aanvragen eenmalig vast te 

stellen op 31 december 2013. 
6. In te stemmen met de bestemming van de teruggevorderde middelen van 

'Back to Basics' ad € 38.511,00 voor tussentijdse aanvragen in 2014 
en 2015. 

 

Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel ongewijzigd vast. 
 

14. Funding Kredietbank Nederland   
 

Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel ongewijzigd vast. 
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Voorgesteld raadsbesluit 
 
1.    Sociale kredietverstrekking te zien als een publieke taak. 
2. Over te gaan tot het verstrekken van een achtergestelde lening aan de 

Kredietbank Nederland ad € 100.000,00.  
 

 

15. Belastingtarieven 2014: onroerende zaakbelasting (OZB) 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
vast te stellen de:  
Tarieventabel 2014 
Behorende bij de "verordening onroerende-zaakbelastingen 2011". 
 

Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel ongewijzigd vast. 
 

16. Belastingtarieven 2014: Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Centrum 
Goirle 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
Vast te stellen de: 
Tarieventabel 2014 
Behorende bij de "verordening BIZ Centrum Goirle 2012" 
 

Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel ongewijzigd vast. 
 

17. Intrekken verordening brandweerrechten 2004 + tarieventabel 2010 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
In te trekken: 
I. de verordening brandweerrechten 2004, vastgesteld op 16 december 

2003, met ingang van 1 januari 2014, in te trekken; 
II. de tarieventabel 2010, behorende bij de verordening brandweerrechten 

2004, vastgesteld op 10 november 2009, met ingang van 1 januari 
2014, in te trekken. 

 

Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel ongewijzigd vast. 
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18. Opdrachtbevestiging accountantscontrole 2013 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
In te stemmen met de opdrachtbevestiging voor de accountantscontrole 
2013 en als aandachtspunt bij de controle de stand van zaken van de 3 
transities, met een benchmark waarin de mate waarin Goirle is voorbereid 
wordt afgezet met andere gemeenten te benoemen. 
 

Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel ongewijzigd vast. 
 

. Ingekomen stukken 
 
A. De volgende stukken worden voor advies in handen van 
burgemeester en wethouders  gesteld  ter voorbereiding van 
raadsbesluit. 
1. Brief Advocaten Van Boekel & Nederhof d.d. 29-10-2013 betreft 

omwonenden Tilburgseweg / gemeente Goirle (betrekken bij 
besluitvorming bestemmingsplan Zorgwonen Tilburgseweg) 

2. Brief Dhr. H. de Kort d.d. 29-10-2013 betreft zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan Zorgwonen Tilburgseweg (Goirle) (betrekken 
bij besluitvorming bestemmingsplan Zorgwonen Tilburgseweg) 

 
B.   De volgende stukken te bespreken in de commissie 

  Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
 
C. Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan 

te nemen. 

1.    Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamer d.d. 8-11-
2013 over Rekenkamers bezorg over controlegat bij de decentralisaties 

2. Verslag uitvoering Archiefwet met raadsinformatie d.d. 5-11-2013: 

De raad besluit overeenkomstig het voorstel. 
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horizontale verantwoording archiefwet 

3. Brief Gedeputeerde Staten d.d. 21-11-2013 over overbrengen 
archieven 

4. Advies Vereniging Nederlandse Organisaties voor Vrijwilligerswerk d.d. 
25-11-2013 over verplichting tegenprestatie 

5. Inhoud leesmap 

D. Voorgesteld wordt de volgende stukken in handen van 
burgemeester en wethouders te stellen ter afdoening. 

1.     Brief vakbonden Abvakabo FNV CNV publieke zaak en CMHF d.d. 28-
10-2013 over het niet bereiken van een CAO gemeente 

 
E. Voorgesteld wordt de volgende stukken te beantwoorden volgens 

concept antwoord. 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
 
F. Bezwaarschriften in handen gesteld van de commissie voor 

bezwaarschriften. 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
 

 
G. Schriftelijke vragen ingevolge artikel 40 van het reglement van 

orde 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
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Amendementen:  
 
Uit vergadering 29 oktober 2013 
nr indiener Agendapunt / onderwerp Besluit Stemming 
A8 CDA / PvdA / Pro 

Actief Goirle 
Uitgangspunten 
Kalverstraat 
TIlburgseweg: 
parkeergarage 

Het voorgestelde besluit punt 2 te wijzigen in: 2 De wens kenbaar te maken 
om geen ontheffing van de parkeernorm te verlenen aan de ontwikkelaar  

Het amendement wordt aanvaard 
met 10 stemmen voor (CDA, PAG, 
PvdA, SP) en 9 stemmen tegen 
(Lijst Riel-Goirle, VVD en Lijst 
Couwenberg) 

 
 
10 december 2013 
nr indiener Agendapunt / onderwerp Besluit Stemming 
A1a Lijst Couwenberg 8. Gemeentelijk Verkeers- 

en Vervoersplan (GVVP), 
uitvoeringsprogramma 4 
jaar  
 

Subamendement op Amendement 1: 
Het amendement als volgt te wijzigen: 
Een beslispunt 6 toe te voegen dat luidt: 
6. De titel van het ‘Uitvoeringsprogramma GVVP 2014-2023’ te wijzigen in 
‘Uitvoeringsprogramma GVVP 2014-2017’ 

Het amendement wordt verworpen 
met 9 stemmen voor (LRG, Lijst 
Couwenberg, SP) en 10 stemmen 
tegen (CDA, PAG, VVD, PvdA) 

A1 Pro-Actief Goirle 8. Gemeentelijk Verkeers- 
en Vervoersplan (GVVP), 
uitvoeringsprogramma 5 
jaar  
 

Een beslispunt 6 toe te voegen dat luidt: 
6. De titel van het ‘Uitvoeringsprogramma GVVP 2014-2023’ te wijzigen in 
‘Uitvoeringsprogramma GVVP 2014-2018’ 
 

Unaniem aanvaard 

A2 Pro-Actief Goirle 8. Gemeentelijk Verkeers- 
en Vervoersplan (GVVP), 
doorgaande route Riel 
aanpassen aan de functie 
van verblijfsgebied 

Het beslispunt 2 te wijzigen zodat het luidt: 
2. Uitvoering te geven aan scenario 2 van het uitvoeringsprogramma waarbij 
als extra project de Tilburgseweg, Dorpstraat, Kerkstraat en Alphenseweg in 
Riel binnen 5 jaar handhaafbaar zijn aangepast aan de functie van 
verblijfsgebied. De extra benodigde middelen worden via de systematiek van 
het voorstel beschikbaar gesteld met dien verstande dat de middelen die 

Ingetrokken 
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nr indiener Agendapunt / onderwerp Besluit Stemming 
voorzien zijn voor infrastructureel project 1 bij dit extra project worden 
betrokken. 

A3 PvdA 8. Gemeentelijk Verkeers- 
en Vervoersplan (GVVP),  
 

Beslispunt 5 van het raadsbesluit als volgt te wijzigen: 
Pas na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 een besluit te nemen 
over  het realiseren van de maatregelen uit scenario 2 vanaf 2015 en de 
hiervoor benodigde kredieten. 
 

Het amendement wordt verworpen 
met 4 stemmen voor (PvdA en SP)  
en 15 stemmen tegen (LRG, CDA, 
PAG, VVD, Lijst Couwenberg) 

A4 Lijst Riel Goirle 8. Gemeentelijk Verkeers- 
en Vervoersplan (GVVP),  

Besluit dat aan het besluit van het voorstel wordt toegevoegd 
6.  

a. Draagt het college op nog tijdens deze raadsperiode met een voorstel 
te komen om een proefstrook van voldoende grootte aan te leggen op 
de doorgaande route in Riel met geluidsarme betonstraatstenen met 
een adequate ondergrond en hiervoor een financiële onderbouwing te 
geven en het voorstel voor te leggen aan de raad. 

b. Er gedurende voldoende lange periode metingen en ervaringen zullen 
worden opgedaan over het geluid en de trillingen die afkomstig zijn 
van de proefstrook; 

c. Indien deze metingen en ervaringen leiden tot de constatering dat 
deze bestrating afdoende is er een voorstel van het college komt om 
gedurende de volgende raadsperiode het hele wegdek op gelijke wijze 
te vervangen, aangevuld met voldoende verkeersremmende 
maatregelen; 

d. Indien deze metingen en ervaringen tot onvoldoende resultaat leiden 
er een voorstel van het college komt om gedurende de volgende 
raadsperiode te starten met het aanleggen van een asfalt rijbaan 
aangevuld met voldoende verkeersremmende maatregelen; 

e. Het college uit te nodigen om na de proef met voorstellen te komen 

Ingetrokken 
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nr indiener Agendapunt / onderwerp Besluit Stemming 
om de vervanging van het wegdek op de doorgaande route in Riel te 
dekken door een herziene prioritering in de jaarlijkse investeringen van 
onze infrastructuur. 

 
A5 VVD 6. Aanpassing van 

ontmoetingscentrum De 
Leybron taakstellend 
krediet. 
 

Beslispunt 2. wijzigen in "Hiervoor een taakstellend krediet beschikbaar te 
stellen van € 182.000,00 en de begroting 2014 hiervoor dienovereenkomstig 
te wijzigen" 

Ingetrokken 

A6 Lijst Couwenberg 9. Aanpassing APV als 
gevolg van wijzigingen 
drank- en horecawet, 
artikel 2:34b  
 
 

Artikel 2:34b te wijzigen als volgt: 
Sportverenigingen 
Maandag t/m vrijdag 12.00 uur tot 01.00 uur 
Zaterdag en zondag 12.00 uur tot 23.00 uur 
Bij bijzondere activiteiten mag de schenktijd beginnen 1 uur voor aanvang 
maar niet voor 12.00 uur en moet schenktijd eindigen 1 uur na beëindiging van 
de activiteit. 
 
Overig (wijk-en buurtcentra) 
Maandag tot en met vrijdag 12.00 uur tot 01.00 uur 
Zaterdag en zondag 12.00 uur tot 23.00 uur 
Bij bijzondere activiteiten mag de schenktijd beginnen 1 uur voor aanvang 
maar niet voor 12 uur en moet de schenktijd eindigen 1 uur na beëindiging van 
de activiteiten. 

Aanvaard met 11 stemmen voor  
(Lijst Riel Goirle, SP, CDA, Lijst 
Couwenberg) en 5 stemmen tegen 
(PAG, VVD) 

A7 Lijst Couwenberg  10. Verordening 
Winkeltijden Goirle 2013  
 

Artikel 2 van de Verordening als volgt te wijzigen: 
Voor de in artikel 2, eerste lid onder a. en onder b. van de wet vervatte 
verboden, behoudens Eerste Kerstdag, Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag 
en voor 4 mei na 19.00 uur, geldt een algemene vrijstelling tussen 11.00 uur 
en 18.00 uur. 
 

Verworpen met 5 stemmen voor 
(Lijst Couwenberg, CDA en SP) en 
11 stemmen tegen (Lijst Riel 
Goirle, Pro-Actief Goirle, VVD) 
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Moties: 
Nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 
M1 CDA 8. Gemeentelijk Verkeers- 

en Vervoersplan (GVVP), 
doorgaande route Riel  

De raad spreekt uit dat het college binnen afzienbare tijd een concrete 
oplossing of oplossingen met kostenraming m.b.t. de doorgaande route Riel 
aan de raad dient voor te leggen. 

Gewijzigd naar M3 (raadsbreed 
ingediend) 

M2 CDA 8. Gemeentelijk Verkeers- 
en Vervoersplan (GVVP), 
afsluiting 
Turnhoutsebaan-
Poppelseweg 

De raad spreekt uit dat onderzoek naar afsluiting van de Turnhoutsebaan-
Poppelseweg niet nodig is. 
 
 

Unaniem aanvaard 

M3 raadsbreed 8. Gemeentelijk Verkeers- 
en Vervoersplan (GVVP), 
doorgaande route Riel 

De raad spreekt uit dat de problematiek ten aanzien van de geluids- en 
trillingsoverlast verdergaand aangepakt moet worden. 
Het college wordt uitgenodigd om hiertoe voorstellen te doen voor de 
raadsvergadering in maart waarbij aandacht wordt besteed aan de aard van 
de weg, het wegdek, de doorstroming, de verkeersveiligheid, de mogelijkheid 
van een proefstrook en de dekkingsmogelijkheden.  

Unaniem aanvaard 

 
 
De vergadering wordt op 11-12-2013 om 22.25 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van  4 februari 2014, 
 

         , de voorzitter 
 
 
 

, de griffier 
     


