
               

 
BESLUITENLIJST van de raadsvergadering  

            van 17 september 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 - tot en met agendapunt 11) , B.C. van de 
Kamp (Lijst Riel Goirle - tot en met agendapunt 11, vanaf 2e termijn agendapunt 13), 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 - tot en met agendapunt 11, vanaf 2e termijn agendapunt 12), M.C.J.P. van Oosterwijk 
(Pro Actief Goirle - tot en met agendapunt 9, vanaf agendapunt 12), M.N.H.M. van den Hout (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), de heer A.A.P.M. van Baal (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 (tot en met agendapunt 11), de heer J.J.W.M. Sperber, de heer J.A.M. Verhoeven, de heer Th. van der 
Heijden;  
 

Afwezig: De heer C.H.M.M. Pelkmans (Lijst Riel Goirle) en mevrouw M.J.F. Immink-Hoppenbrouwers, de heer M.C.J.P. Van Oosterwijk (agendapunt 10 en 11), de heer 
P.A.G. Jacobs (vanaf agendapunt 12), de heer J. Hendrickx (1e termijn agendapunt 12), de heer B.C. van der Kamp (agendapunt 12, 1e termijn agendapunt 13), 
wethouder J. van Groenendaal (vanaf agendapunt 12) 

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/2013/17-september/19:30 
De vergadering is op dinsdag 17 september 2013 om 23.15 uur geschorst en voortgezet op woensdag 18 september om 19.30 uur. 
 
Nr. Onderwerp Besluit 
0.  Opening De burgemeester opent de vergadering. 
1. Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde (‘Vragenuurtje’) De heer Van den Hout heeft vragen over de voorbereiding van het bestemmingsplan 
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Recreatieve Poort voor de vestiging van "Rocks 'n Rivers" 
Wethouder Verhoeven beantwoordt de vragen. 
Door de heren Van Hout en De Laat worden vervolg vragen gesteld. 
 
De heer De Rooy heeft vragen over de brieven in het Goirles Belang van 11 september 
over de faunapassage Tilburgsebaan. 
Wethouder Verhoeven beantwoordt de vragen. 
Door de heren De Rooy, Van Oosterwijk en Couwenberg worden vervolgvragen 
gesteld. 
 

2. 
 

Vaststelling agenda  
 
 

De agenda wordt vastgesteld 

3. Vaststelling van de besluitenlijsten van raadsvergaderingen van  
raadsvergadering van 18 juni 2013  
 

De besluitenlijsten worden vastgesteld 

4. Actualisatie Toekomstvisie 
 
Voorgesteld raadsbesluit  
"Thuis in Goirle" toekomstvisie gemeente Goirle 2020 vast te stellen 

 

Moties  
Door de Lijst Couwenberg wordt een motie ingediend (M1) zie bijlage. 
 
Stemmingen 
Door stemming met handopsteken wordt over de motie gestemd. De motie wordt 
verworpen met 3 stemmen voor en 14 stemmen tegen (zie bijlage). 
 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel zonder stemming ongewijzigd vast.  
 
 

5. Initiatiefvoorstel advies werkgroep transitie Jeugdzorg 
 
Voorgesteld raadsbesluit  

Amendementen 
Door de Lijst Couwenberg wordt een amendement ingediend (amendement A) zie 
bijlage. 
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1.   Kennis te nemen van het rapport van de werkgroep en de adviezen over 
te nemen; 

2.   Het college te vragen uitvoering te geven aan de voor het college 
bestemde adviezen; 

3.   De werkgroep in stand te laten voor de uitvoering van de oorspronkelijke 
opdracht, aangevuld met de adviezen uit het rapport. 

 

 
Stemverklaringen amendement 
De heer Couwenberg verklaart: Ik heb ze toch mooi informatie gegeven waar ze wat 
mee kunnen doen de werkgroep. Ik heb er veel moeite voor moeten doen. Het zal zijn 
opbrengst wel hebben. 
 
De heer Van den Hout verklaart: Pro-Actief Goirle stemt tegen omdat het amendement 
gewoon overbodig is. De informatie, de nota, wordt al gevolgd. Dus daarom wordt er 
niet mee ingestemd. 
 
Mevrouw Aerts verklaart: In ieder geval wil ik de heer Couwenberg wel bedanken voor 
de informatie die hij ons gegeven heeft. Hij was bij mij al bekend, ligt bij mij thuis. 
Toch dank voor de informatie. 
Die motie, het zijn dingen waar wij ons allemaal al aan houden. De werkgroep die 
neemt dit allemaal mee. Hij is totaal overbodig die motie. De werkgroep is ingesteld 
door de raad. Ik vind dat ze heel veel goed werk verricht hebben tot nu toe al. Ik vind 
het ook heel fijn als die voort blijft bestaan en ik wens ze veel steun.  
 
Stemverklaringen voorstel 
Mevrouw Eikelenboom verklaart:De SP zal tegen het besluit stemmen, maar ik wil wel 
aangeven dat wij de onderdelen 1 en 2 van harte steunen. 
 
Stemmingen 
Door stemming met handopsteken wordt over het amendement gestemd. Het 
amendement wordt verworpen met 1 stem tegen en 16 stemmen tegen (zie bijlage).  
Door stemming bij handopsteken stelt de raad het voorstel ongewijzigd vast met 14 
stemmen voor van Lijst Riel Goirle, Pro-Actief Goirle, CDA, VVD en PvdA en 3 
stemmen tegen van SP en Lijst Couwenberg. 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel ongewijzigd vast. 
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6. 
 

Tussenevaluatie kanteling WMO  
 
Voorgesteld raadsbesluit  
Kennis te nemen van de tussenevaluatie van het gekantelde Wmo beleid.  
 

 
Uiteindelijke raadsbesluit 
Door stemming bij handopsteken stelt de raad het voorstel unaniem ongewijzigd vast. 
 

7. Activerend arbeidsmarktbeleid: Keuzenota "Goirle aan de slag" 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
In te stemmen met de keuzenota 'Goirle aan de slag' en de daarin 
voorgestelde beslispunten.  
 

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

8. Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 
"Centrumgebied" (Goirle) 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
I. kennis te nemen van het door het college van burgemeester en 

wethouders op 20 november 2012 vastgestelde "Eindverslag 
inspraakprocedure voorontwerpbestemmingsplan Centrumgebied"; 

II. in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wethouders 
van 03-06-2013 gegeven beoordeling van de naar voren gebrachte 
zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan  "Centrumgebied", zoals 
uiteengezet in de "Nota zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan  
Centrumgebied" , welke nota geacht wordt van dit besluit deel uit te 
maken;  

III.  in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wethouders 
van 03-06-2013 ambtshalve voorgestelde wijzigingen, zoals uiteengezet 
in de "Nota ambtshalve wijzigingen ontwerp-bestemmingsplan 
Centrumgebied", welke nota geacht wordt van dit besluit deel uit te 
maken; 

 
Moties en Amendementen 
Door de Lijst Couwenberg wordt een amendement ingediend (amendement B) zie 
bijlage.  
 
Stemverklaring 
De heer Couwenberg verklaart voor het voorstel te zijn, behalve zienswijze 1. 
 
Stemmingen 
Door stemming met handopsteken wordt over het amendement gestemd. Het 
amendement wordt verworpen met 3 stemmen tegen en 14 stemmen tegen (zie 
bijlage). 
Door stemming bij handopsteken stelt de raad het voorstel ongewijzigd vast met 14 
stemmen voor van Lijst Riel Goirle, Pro-Actief Goirle, CDA, VVD en PvdA en 3 
stemmen tegen van SP en Lijst Couwenberg. 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel ongewijzigd vast. 
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IV.  geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 a Wet ruimtelijke 
ordening; 

 
V.  het bestemmingsplan "Centrumgebied", bestaande uit de geometrisch 

bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0785.BP2011004Centrum-vg01, met de bijbehorende 
bestanden, conform het bepaalde in de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 
van het Besluit ruimtelijke ordening, met inachtneming van het gestelde 
in: 
- de "Nota zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan Centrumgebied" en 
- de "Nota ambtshalve wijzigingen ontwerp-bestemmingsplan 

Centrumgebied" 
 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: 
o_NL.IMRO.0785.BP2011004Centrum-vg01.dxf; 

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

 
 

9. Raadsvoorstel nota speelruimte 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
1. De Nota speelruimte 2013 (dd juli 2013) vaststellen 
2. Instemmen met begrotingsoptie 2 en de voorgestelde extra dekking van 

€ 45.000,00 voor uitvoering van het beleid (conform voorjaarsnota 
2013) 

 

Moties en Amendementen 
Door PAG, LRG en PvdA wordt een amendement ingediend (A1) en door PAG, LRG, 
VVD, PvdA en CDA wordt een amendement ingediend (A2) 
 
Stemmingen 
Door stemming met handopsteken wordt over de amendementen gestemd. Het 
amendement A1 wordt aanvaard met 11 stemmen voor en 5 stemmen tegen (zie 
bijlage). Amendement A 2 wordt met handopsteken unaniem aanvaard. 
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 Door stemming bij handopsteken stelt de raad het voorstel ongewijzigd vast met 12 
stemmen voor van Lijst Riel Goirle, Pro-Actief Goirle, CDA en PvdA en 5 stemmen 
tegen van VVD, SP en Lijst Couwenberg. 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 

1. De Nota speelruimte 2013 (dd juli 2013) vaststellen 
2. Instemmen met begrotingsoptie 3 en de voorgestelde extra dekking van 

€ 45.000,00 voor uitvoering van het beleid (conform voorjaarsnota 
2013) 

3. In 2014 eenmalig een bedrag van € 5.000 uit de algemene reserve 
beschikbaar te stellen voor een pilot om 4 te sluiten speelterreinen om te 
vormen tot informele speelruimte met natuurlijke speelaanleidingen. De 
onderhoudskosten van deze speelruimten worden betaald uit de 
bestaande budgetten. 

 
10. Raadsvoorstel bestemmingsplan Kom Riel, 2e partiële herziening 

 
Voorgesteld raadsbesluit 
I. kennis te nemen van het door het college van burgemeester en 

wethouders op 11 juni 2013 vastgestelde "Eindverslag 
inspraakprocedure voorontwerpbestemmingsplan  Kom Riel, 2e partiële 
herziening sportvelden"; 

II. op grond van artikel 6.12 Wro besluiten geen exploitatieplan vast te 
stellen; 

III. het bestemmingsplan "Kom Riel, 2e partiële herziening 
sportvelden"ongewijzigd vast te stellen. 

 

Moties 
Door de SP wordt een motie ingediend (M2) zie bijlage.  
 
Stemmingen 
Door stemming met handopsteken wordt over de motie gestemd. De motie wordt 
verworpen met 4 stemmen tegen en 12 stemmen tegen (zie bijlage). 
 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
Door stemming bij handopsteken stelt de raad het voorstel unaniem ongewijzigd vast. 
 

11. Startnotitie Welstandsbeleid 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
1. Vast te stellen de Startnota " Welstandsbeleid"  

Amendementen 
Door PAG wordt een amendement ingediend (A3) en door LRG en VVD wordt een 
amendement ingediend (A4) (zie bijlage) 
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2. Te besluiten tot het laten uitwerken van de welstandsnota conform de 
uitgangspunten zoals gesteld in de nota; 

 

Stemmingen 
Door stemming met handopsteken wordt over de amendementen gestemd. Het 
amendement A3 wordt verworpen met 1 stem voor en 15 stemmen tegen. 
Amendement A4 wordt aanvaard met 12 stemmen voor en 4 stemmen tegen. (zie 
bijlage) 
Door stemming bij handopsteken stelt de raad het geamendeerde voorstel vast met 14 
stemmen voor (LRG, PAG, VVD, Lijst Couwenberg, PvdA, CDA) en 2 stemmen tegen 
(SP) . 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 

1. Vast te stellen de Startnota "Welstandsbeleid"  
2. Te besluiten tot het laten uitwerken van de welstandsnota conform de 

uitgangspunten zoals gesteld in de nota; 
3. Er wordt tevens een onderzoek gedaan naar de mogelijke varianten om 

zonder instellen van een welstandscommissie toch te komen tot een 
verantwoord straatbeeld. 

 
12. Raadsvoorstel grondexploitatie Boschkens - nieuw op te richten 

complex Venneweg e.o. 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
1. De gronden en bijbehorende boekwaarde uit Fase 4b en 4c á € 

1.470.086,00 uit Boschkens, die bestemd waren voor woningbouw 
binnen Boschkens, op te nemen in een nieuw te benoemen complex 
Venneweg e.o.  

2. De toe te rekenen rente aan deze boekwaarde ten laste brengen van de 
Algemene Reserve Grondbedrijf.  

3. In november 2015 (of zoveel eerder als noodzakelijk wordt geacht) 
wordt een evaluatie gehouden en bezien of dat noodzaakt tot het 
eventueel afboeken van de gronden en de boekwaarde.  

 

Toezeggingen 
Wethouder Verhoeven zegt voor de behandeling van de begroting een tussenevaluatie 
van het aantal gebouwde woningen per categorie binnen het woonvisie toe. Waar 
staan we nu? Wat hebben we gerealiseerd en wat zit er in de pijplijn? 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
Door stemming bij handopsteken stelt de raad het voorstel unaniem ongewijzigd vast. 
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13. Ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant  
 
Voorgesteld raadsbesluit 
I. positief te adviseren ten aanzien van de ontwerpbegroting Regio Hart 

van Brabant 2014, inclusief de daarin vervatte verhoging van de 
jaarlijkse bijdrage per inwoner naar € 2,45 in 2014; 

II. aan de Stichting Midpoint Brabant in 2014 een bijdrage van € 2,00 per 
inwoner beschikbaar te stellen; 

III. de gestegen bijdragen als gemeld sub I en sub II te verwerken in de 
concept gemeentebegroting 2014. 

 

Amendementen 
Door de gezamenlijke fracties wordt door de heer Van Oosterwijk een amendement 
ingediend A5 (zie bijlage) 
 
Stemmingen 
Zonder stemming worden amendement en voorstel unaniem aanvaard. 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 

I. positief te adviseren ten aanzien van de ontwerpbegroting Regio Hart van 
Brabant 2014, inclusief de daarin vervatte verhoging van de jaarlijkse bijdrage 
per inwoner naar € 2,45 in 2014; 

II. aan de Stichting Midpoint Brabant in 2014 een bijdrage van € 2,00 per 
inwoner beschikbaar te stellen; 

III. de gestegen bijdragen als gemeld sub I en sub II te verwerken in de concept 
gemeentebegroting 2014; 

IV. het college te verzoeken namens de raad een zienswijze in te dienen bij het 
algemeen bestuur van de regio Hart van Brabant om in de begroting Regio Hart 
van Brabant 2014 een werkbudget groot € 25.000,00 op te nemen voor het 
project "maatschappelijke EHBO" 

 
14. Rapport Rekenkamercommissie "De raad aan zet" 

 
Voorgesteld raadsbesluit 
1.   Concluderen dat het rapport van de Rekenkamercommissie een 

herkenbaar beeld geeft van de Goirlese  praktijk en verder kennis te 
nemen van het rapport. 

2.   Invulling geven aan de handreikingen van de Rekenkamercommissie door:
 

a.        met kennis van dit rapport door te gaan met het werken aan 
de transities, en de ervaringen die hierbij worden opgedaan 
evalueren en benutten voor verdere verbeteringen in de geest 

 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel zonder stemming ongewijzigd vast. 
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van de handreikingen van de Rekenkamercommissie; 
b.        een werkgroep in te stellen die invulling geeft aan de 

actualisatie van het reglement van orde, de aanpassing van de 
raadzaal, een introductieprogramma voor de nieuwe raad en 
de vraag of en hoe nader onderzoek wordt gedaan om de blik 
van buiten naar binnen te halen. Deze werkgroep bestaat uit 
de burgemeester als voorzitter, de griffier als adviseur en 1 
raadslid per fractie. De raadsleden kunnen zich laten 
vervangen door een ander lid van de fractie. 

c.        voorzitter en griffier te vragen een notitie voor te bereiden die 
de raad in staat stelt om keuzes te maken en richting aan te 
geven over de manier waarop de raad in contact wil staan 
met de samenleving.  

 
15. Raadsvoorstel benoeming plaatsvervangend griffier 

 
Voorgesteld raadsbesluit 
1.    Mevrouw L.E. Gasseling te ontheffen uit de functie van 

plaatsvervangend griffier 
2.   Mevrouw R.E.M. van Breda te benoemen als plaatsvervangend griffier 
 

 
Stemmingen 
Over de benoeming wordt schriftelijk gestemd. Een stemcommissie wordt ingesteld. 
Deze bestaat uit de heren Van de Kamp en Couwenberg. 
De raad stemt unaniem in met de benoeming.  
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel ongewijzigd vast. 
 

16. Raadsvoorstel bestemmingsplan Boschkens fase 6 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
 
I. kennis te nemen van het door het college van burgemeester en 

wethouders op 30 oktober 2012 vastgestelde "Eindverslag 
inspraakprocedure voorontwerpbestemmingsplan Boschkens fase 6"; 

II. in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wethouders 

 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel zonder stemming ongewijzigd vast. 
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van 11-06-2013, onder punt 7 (Zienswijzen) gegeven beoordeling van de 
naar voren gebrachte zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan 
"Boschkens fase 6", welke geacht wordt van dit besluit deel uit te 
maken;  

III. in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wethouders 
van 11-06-2013 onder punt 8 (Ambtshalve wijzigingen) voorgestelde 
ambtshalve wijzigingen, welke geacht worden van dit besluit deel uit te 
maken; 

IV. geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 a Wet ruimtelijke 
ordening; 

V. het bestemmingsplan "Boschkens fase 6", bestaande uit de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0785.BP2011005Boschkens-vg01, met de bijbehorende 
bestanden, conform het bepaalde in de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 
van het Besluit ruimtelijke ordening, met inachtneming van het gestelde 
onder II en III van dit besluit, 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 
o_NL.IMRO.0785.BP2011005Boschkens-vg01.dwg; 

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

VII. conform het bepaalde in artikel 11 van het Besluit uitvoering Crisis- en 
herstelwet te vermelden dat afdeling 2, van hoofdstuk 1 van de Crisis- 
en herstelwet, van toepassing is. 

 
15. Ingekomen stukken 

 
A.  De volgende stukken worden voor advies in handen van burgemeester en 
wethouders  gesteld  ter voorbereiding van raadsbesluit. 
 

De raad besluit dat de brief over de huisvesting statushouders (C5) wordt doorgeleid 
naar het audit-comité. De klacht van de bewonersvereniging De Boemerang over het 
WKO-opslagsysteem (D3) wordt besproken in de commissie Ruimte). 
Voor de overige stukken stemt de raad in met het voorstel. 
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1.   Brief bewoners Dr. Ariënstraat e.o. d.d. 10-7-2013 betreft petitie tegen 
sluiting speeltuin (betrokken bij raad 17-9-2013 nota speelruimte 2013) 

2.   Brief Regio Hart van Brabant d.d. 19-7-2013 betreft Ontwerpbegroting 
2014 (te behandelen in raadsvergadering 17-9-2013) 

3.   Brief regio Hart van Brabant d.d. 22-7-2013 betreft bespreekdocument 
Ruimtelijke visie Hart van Brabant (te behandelen in raadsvergadering 
29-10-2013) 

 
B. De volgende stukken te bespreken in de commissie 
Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
 
C. De volgende stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
1.   Brief Omgevingsdienst Midden- en West Brabant d.d. 9-7-2013 betreft 

begroting 2014 
2.   Brief Veiligheidsregio d.d. 11-7-2013 betreft begroting Veiligheidsregio 

2014 Midden- en West-Brabant 
3.   Informatiebrief d.d. 4-7-2013 Omgevingsdienst Midden- en West 

Brabant over besluiten algemeen bestuur van 3 juli 2013 
4.   Email van BALANS BOXTEL d.d. 3-8-2013 betreft schaliegas: het op 

SLOT doen van de deur naar schaliegasboringen. 
5.   Brief provincie Noord-Brabant d.d. 6-8-2013 betreft huisvestiging van 

statushouders 
6. Jaarverslag commissie van bezwaarschriften en reactie college 
7.  Inhoud leesmap 
 

D. De volgende stukken in handen van burgemeester en wethouders te 
stellen ter afdoening. 
 
1.    Brief Stichting Schaliegasvrij Nederland .d.d 28-8-2013 betreft winnen 
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van schaliegas binnen gemeente; 
2. Brief provincie Noord-Brabant d.d. 2-7-2013 betreft eerste reactie op 

het rapport 'Veerkrachtig Bestuur in Brabant"; 
3. Brief van de bewonersvereniging De Boemerang d.d. 28-8-2013 over 

klachten over Eneco en gemeente Goirle omtrent WKO-systeem in wijk 
Boschkens; 

 
 
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 art. 40 van het reglement van orde 
Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
 

18. Motie over niet op de agenda opgenomen onderwerp: schaliegasvrije 
gemeente 
Draagt het college op: 
1. Om een brief te sturen aan de verantwoordelijke minister, waarin het 
college laat weten dat de gemeente Goirle heeft besloten Goirle een 
schaliegasvrije gemeente te verklaren.  
2. Tevens het bestuur van de provincie Noord-Brabant op te roepen al het 
mogelijke te doen om (proef)boringen en winning van schaliegas 
provinciebreed te voorkomen. 

Over de motie wordt met handopsteken gestemd. 
 
De motie wordt unaniem aanvaard. 

 
 
Amendementen:  
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nr indiener Agendapunt / onderwerp Besluit Stemming 
A De heer Couwenberg 

(Lijst Couwenberg) 
Agendapunt 5: Activerend 
arbeidsmarktbeleid: 
Initiatiefvoorstel advies 
werkgroep transitie 
Jeugdzorg 
 
 

In het ontwerp-raadsbesluit een 4e beslispunt op te nemen luidend als volgt: 4. 
De werkgroep opdracht te geven de uitvoering van het rapport en de daarin 
vervatte adviezen bij voortduring te toetsen aan het "Spoorboekje transitie 
Jeugdzorg" d.d. september 2012 zoals uitgegeven door het 
samenwerkingsverband van het Ministerie van VWS, V&J en VNG. 

Het amendement is verworpen met 
1 stem voor (Lijst Couwenberg) en 
16 stemmen tegen (Lijst Riel 
Goirle, CDA, Pro Actief Goirle, 
VVD, PvdA, SP) 

B De heer Couwenberg 
(Lijst Couwenberg) 

Agendapunt 8 
Raadsvoorstel gewijzigd 
vaststellen 
bestemmingsplan 
"Centrumgebied" (Goirle) 
 

Het beslispunt onder II van het ontwerp-raadsbesluit te wijzigen als volgt: II in 
te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wethouders van 03-
06-2013 gegeven beoordeling van de naar voren gebrachte zienswijzen over 
het ontwerp-bestemmingsplan "Centrumgebied", zoals uiteengezet in de "Nota 
zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan Centrumgebied, welke nota wordt 
geacht van dit besluit deel uit te maken, met dien verstande dat op de 
zienswijze van de eigenaar van het pand Kloosterstraat 4 alsnog positief 
wordt ingegaan ingegaan door er medewerking aan te verlenen dat dit pand 
wederom als winkel mag worden gebruikt. 

Het amendement is verworpen met 
3 stemmen voor (Lijst Couwenberg 
en SP) en 14 stemmen tegen (Lijst 
Riel-Goile, CDA, Pro-Actief Goirle, 
VVD, PvdA) 

A1 De heer Van den 
Hout (PAG), de heer 
Schellekens (LRG) en 
de heer Van der Put 
(PvdA) 

9. Raadsvoorstel nota 
speelruimte 
 

In het besluit wordt bij beslispunt 2 “begrotingsoptie 2” gewijzigd in 
“begrotingsoptie 3” 
 

Het amendement wordt aanvaard 
met 11 stemmen voor (Lijst Riel 
Goirle, Pro-Actief Goirle, CDA en 
PvdA) en 5 stemmen tegen (VVD, 
Lijst Couwenberg, SP) 
 
De heer Van Baal is bij deze 
stemming niet aanwezig 

A2 De heer Van den 
Hout (PAG), de heer 
Schellekens (LRG), 
de heer Swaans 
(VVD), de heer Van 
der Put (PvdA) en 

9. Raadsvoorstel nota 
speelruimte 
 

Aan het besluit wordt het volgende beslispunt toegevoegd: 
3. In 2014 eenmalig een bedrag van € 5.000 uit de algemene reserve 
beschikbaar te stellen voor een pilot om 4 te sluiten speelterreinen om te 
vormen tot informele speelruimte met natuurlijke speelaanleidingen. De 
onderhoudskosten van deze speelruimten worden betaald uit de bestaande 
budgetten. 

Het amendement wordt unaniem 
aanvaard. 
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nr indiener Agendapunt / onderwerp Besluit Stemming 
mevrouw De Groot 
(CDA) 

 

A3 De heer Van den 
Hout (PAG) 

11. Startnotitie 
Welstandsbeleid 

Te besluiten tot het uitwerken van de welstandsnota conform scenario D uit 
de startnota welstandsbeleid waarbij een werkbare excessenregeling 
opgesteld wordt. 

Het amendement wordt verworpen 
met 1 stem voor (Pro-Actief Goirle) 
en 15 stemmen tegen (Lijst Riel 
Goirle, CDA, VVD, PvdA, SP, Lijst 
Couwenberg) 

A4 De heer Schellekens 
(LRG) en de heer 
Swaans (VVD) 

11. Startnotitie 
Welstandsbeleid 

Aan het voorstel van het college wordt toegevoegd:  
3. Er wordt tevens een onderzoek gedaan naar de mogelijke varianten om 
zonder instellen van een welstandscommissie toch te komen tot een 
verantwoord straatbeeld.  

Het amendement wordt aanvaard 
met 12 stemmen voor (Lijst Riel 
Goirle, Pro Actief Goirle, CDA, 
VVD, Lijst Couwenberg) en 4 
stemmen tegen (SP en PvdA) 

A5 De heer Van 
Oosterwijk (PAG), de 
heer Couwenberg 
(LC), mevrouw 
Eikelenboom (SP), de 
heer Van der Put 
(PvdA), de heer 
Swaans (LRG), de 
heer Schellekens 
(LRG) en mevrouw 
De Groot (CDA) 

13. Ontwerpbegroting 
regio Hart van Brabant 
 

Aan het besluit wordt het volgende beslispunt toegevoegd: 
iv. het college te verzoeken namens de raad een zienswijze in te dienen bij het 
algemeen bestuur van de regio Hart van Brabant om in de begroting Regio Hart 
van Brabant 2014 een werkbudget groot € 25.000,00 op te nemen voor het 
project "maatschappelijke EHBO" 
 

Het amendement wordt unaniem 
aanvaard. 
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Moties: 
Nr Indiener Agendapunt / onderwerp dictum Stemming 
M1 De heer 

Couwenberg (Lijst 
Couwenberg) 

4. Actualisatie 
Toekomstvisie 

Verzoekt het college het raadsvoorstel af te voeren van de agenda en de 
opmerkingen in deze motie daarin te verwerken alvorens het raadsvoorstel 
opnieuw ter vaststelling aan de raad voor te leggen. 

De motie wordt verworpen met 3 
stemmen voor (Lijst Couwenberg 
en SP) en 14 stemmen tegen (LRG, 
CDA, PAG, VVD, PvdA) 

M2 Mevrouw 
Eikelenboom en de 
heer De Laat (SP) 

10. Raadsvoorstel 
bestemmingsplan Kom 
Riel, 2e partiële 
herziening 

Verzoekt het college  te onderzoeken:  
-Wat de positieve effecten zullen zijn bij het toepassen van  LED verlichting op 
Sportpark “de Krim” ten opzichte van de invloeden van traditionele verlichting 
op de flora en fauna  in aangrenzend gebied en het woongenot in  woonwijk  
de Heisteeg. 
-Op korte termijn met uitslag van dat onderzoek te komen met een voorstel 
voor verlichtingsmogelijkheden. 
 
 
 

Verworpen met 4 stemmen voor 
(ProActief Goirle, SP en Lijst 
Couwenberg) en 12 stemmen 
tegen (Lijst Riel Goirle, CDA, VVD, 
PvdA) 

M3 Mevrouw 
Eikelenboom (SP, 
de heer 
Couwenberg (LC), 
de heer Van der 
Put (PvdA), 
mevrouw De Groot 
(CDA) 

Motie over niet op de 
agenda opgenomen 
onderwerp: 
schaliegasvrije gemeente 

Draagt het college op: 
1. Om een brief te sturen aan de verantwoordelijke minister, waarin het 
college laat weten dat de gemeente Goirle heeft besloten Goirle een 
schaliegasvrije gemeente te verklaren.  
2. Tevens het bestuur van de provincie Noord-Brabant op te roepen al het 
mogelijke te doen om (proef)boringen en winning van schaliegas provinciebreed 
te voorkomen. 

 
 

De motie wordt unaniem aanvaard. 

 
 
De vergadering wordt op woensdag 18 september om  21.15 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van  29 oktober 2013, 
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         , de voorzitter 
 
 
 

, de griffier 
     


