
               

 
BESLUITENLIJST van de raadsvergadering  

                 van 9 april 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), de heren C.A.J.M. de Rooij 
(CDA), M.N.H.M. van den Hout (Pro Actief Goirle), mevrouw M.J.F. Immink-Hoppenbrouwers (Pro Actief Goirle), 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), 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) (tot agendapunt 7) 
 

 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: De heren J. Hendrickx (CDA) en M.C.J.P. van Oosterwijk (Pro Actief Goirle) 
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/2013/9-april 2013/19:30 
 
Nr. Onderwerp Besluit 
 
0.  

 
Opening 
 

 
De burgemeester opent de vergadering en heet allen welkom. 

 
1. Onderzoek geloofsbrieven nieuw raadslid de heer A.A.P.M. Van Baal 

 
Voorgesteld raadsbesluit 
De raad besluit de heer van Baal, A.A.P.M. (Antoon) toe te laten als lid van 

 
Een commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven wordt ingesteld. Deze commissie 
bestaat uit de dames Aerts-Hermans, Eikelenboom en de heer Van den Hout. Zij 
oordelen positief over de geloofsbrief en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken en 
oordelen eveneens dat de heer Van Baal voldoet aan de vereisten uit de Gemeentewet. 
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de raad van de gemeente Goirle. 
 

 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit de heer van Baal, A.A.P.M. (Antoon) toe te laten als lid van de raad van 
de gemeente Goirle. 
 

 
2. Eed/verklaring en belofte nieuw raadslid 

 

 
De heer Van Baal legt de verklaring en belofte af. 

3. Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde (‘Vragenuurtje’) 

 

Vragen worden gesteld door de heer Swaans over basisschool De Vonder.  
Door mevrouw De Groot en de heer Schellekens worden aanvullend vragen gesteld.  
 
Wethouder Van Groenendaal geeft antwoord op de gestelde vragen en geeft aan dat in 
september een go-no go beslissing wordt genomen. In de commissie van september 
wordt hierop terug gekomen.  
 
Vragen worden gesteld door de heer Swaans naar de renovatie van het gemeentehuis.  
 
Wethouder Verhoeven geeft antwoord op de gestelde vragen en zegt toe dat de 
eindafrekening naar de raad komt, wanneer deze bekend is. Wanneer een tussenstand 
van het verbruik bekend is, wordt deze onmiddellijk met de raad gecommuniceerd. 
 
Vragen worden gesteld door de heer Schellekens over de locatie van de weekmarkt.  
Door de heer De Rooij en de heer Van de Ven worden aanvullend vragen gesteld.  
 
Wethouder Van der Heijden geeft antwoord op de gestelde vragen en zegt toe dat de 
raad wordt geïnformeerd wanneer er niet verplaatst wordt. De raad moet een besluit 
nemen wanneer de markt wel verplaatst wordt. 
 
Vragen worden gesteld door de heer Schellekens over de situatie bij de stichting SCAG 
/ Jan van Besouw.  
Door mevrouw De Groot, de heer Van de Hout, de heer Van de Ven en mevrouw 
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Naaijkens worden aanvullend vragen gesteld.  
 
Wethouder Sperber geeft antwoord op de gestelde vragen en zegt toe dat het resultaat 
van 2011 van het SCAG op korte termijn naar de raad komt. Het resultaat over 2012 
wordt toegestuurd, zo snel de cijfers definitief zijn. Het rapport van de heer Pot wordt 
vertrouwelijk ter inzage gelegd. De kwartaalrapportages van het SCAG worden weer 
naar de raad gestuurd. 
 

 
4. 
 

 
Vaststelling agenda  
 
 
 

 
De agenda wordt vastgesteld 

 
5. 

 
Vaststelling van de besluitenlijst van raadsvergadering van  
12 maart 2013  
 

 
De besluitenlijsten worden vastgesteld 

 
6. 

 
Proces actualisering toekomstvisie 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
1. In te stemmen met het voorliggende stappenplan om te komen tot een 
geactualiseerde toekomstvisie.  
2. De in dit raadsvoorstel benoemde documenten als vertrekpunt te 
gebruiken voor stap 2. 
 

 
Stemmingen 
De fractie van de SP wil worden geacht te hebben tegengestemd. Het voorstel wordt 
aangenomen met  15 stemmen voor en 2 stemmen tegen. 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel zonder stemming ongewijzigd vast. 
 
Toezeggingen 
De burgemeester bevestigt de conclusie uit de commissie AZ dat aan het slot van de 
thema-avond wordt gekeken hoe het verdere traject van de toekomstvisie eruit ziet. 
 

 
7. 

 
Visie op jeugdhulp gemeente Goirle  

 
Moties en Amendementen 
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Voorgesteld raadsbesluit 
De voorliggende 'Visie op jeugdhulp gemeente Goirle' als eerste vertrekpunt 
aan te merken, zodat deze visie besproken kan worden met betrokkenen; 
In te stemmen met het geschetste traject zoals vervat in dit voorstel om te 
komen tot een definitieve 'Visie op jeugdhulp gemeente Goirle'. 
 

Door de heer Van Baal wordt een amendement ingediend. (Amendement 1, zie 
hieronder).  
 
Stemmingen 
De heer Couwenberg is niet bij de stemming aanwezig.  
Over het amendement wordt met handopsteken gestemd. Het amendement wordt 
aanvaard met 14 stemmen voor en 2 stemmen tegen.  
Over het raadsvoorstel wordt met handopsteken gestemd. Het voorstel wordt unaniem 
aanvaard. 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel ongewijzigd vast. 
 

 
8. 

 
Nota grondbeleid  
 
Voorgesteld raadsbesluit 
De Nota Grondbeleid Gemeente Goirle 2013 vast te stellen. 
 

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

 
9. 

 
Vaststellen bodembeheernota  
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

1. Vast te stellen de nota "Bodembeheer gemeente Goirle"met de 
nieuwe bodemkaarten waarin het gebiedsspecifieke bodembeleid is 
weergegeven; 

2. Te besluiten tot regionale samenwerking op het gebied van 
grondstromenuitwisseling en bodembeleid zoals is beschreven in de 
nota bodembeheer gemeente Goirle; 

3. De bevoegdheid om andere dan de in de nota bodembeheer 
genoemde gemeenten te laten aansluiten bij het bodembeheergebied 

 
 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel zonder stemming ongewijzigd vast. 
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te mandateren aan ons college. 
 
 

 
10. 

 
Raadsvoorstel voorzien in vacatures raadscommissies 
Voorgesteld raadsbesluit 

I. De heer E.L.M. Schellekens te ontslaan als lid van de 
commissie Ruimte 

II. De heer C.H.M.M. Pelkmans te benoemen als lid van de 
commissie Ruimte 

III. De heer S.A.H. van den Ackerveken te benoemen als 
plaatsvervangend lid van de commissie Ruimte  

IV. Mevrouw M.C.L. Kleijnen-Vinke te benoemen als 
plaatsvervangend lid van de commissie Welzijn 

 
 

 
 
Stemmingen 
Schriftelijk wordt gestemd over het voorstel.  
Alle kandidaten worden benoemd met 16 stemmen voor. 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 

 
11.. Raadsvoorstel benoeming lid van de werkgeverscommissie  

 
Voorgesteld raadsbesluit 
De heer A.A.P.M. van Baal te benoemen als lid van de werkgeverscommissie 
 

 
Stemmingen 
Schriftelijk wordt gestemd over het voorstel. De heer Van Baal stemt niet mee, omdat 
hij is voorgedragen.  
De heer Van Baal wordt benoemd met 15 stemmen voor. 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 
 

 
12. Raadsvoorstel startnotitie regionale nota volksgezondheid 

 
Voorgesteld raadsbesluit 
In te stemmen met de startnotitie regionale nota volksgezondheid 
 

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

A.  De volgende stukken worden voor advies in handen van burgemeester en 
wethouders  gesteld  ter voorbereiding van raadsbesluit. 
Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen 

B. De volgende stukken te bespreken in de commissie 
1. Brief Rekenkamer Dongen, Goirle en Loon op Zand d.d. 5-3-2013 

betreft jaarplan 2013 en jaarverslag 2012 (besproken via audit-
comité) 

 
C. De volgende stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
1.        Raadsvoorstel begroting Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle 2013 

 
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. 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. 
 
 

 
 
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. 
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G. Schriftelijke vragen ingevolge art. 40 van het reglement van orde 
Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 

Amendementen:  
Nr. Indiener Agendapunt /Onderwerp Dictum Stemming 
1 De heer Van Baal 

(PvdA) 
7. Visie op jeugdhulp 
gemeente Goirle  
 

Aan het besluit toe te voegen punt c.  
c. Conform de opdrachtformulering een werkgroep uit de raad in te stellen 

Het amendement is aanvaard met 
14 stemmen voor (LRG, CDA, 
PAG, VVD, PvdA), 2 stemmen 
tegen (SP) 

 
 
De vergadering wordt om  21.55 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 14 mei 2013, 
 

         , de voorzitter 
 
 
 

, de griffier 
         


