
               

 
BESLUITENLIJST van de raadsvergadering  

        van 11 maart 2014 19.30 uur 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Aanwezig: Raad: 

De heren E.L.M. Schellekens (Lijst Riel Goirle), H.A.G.M. van de Ven (Lijst Riel Goirle) (met uitzondering van agendapunt 6), 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), 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), 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, 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 https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2014/11-maart/19:30 
 
Nr. Onderwerp Besluit 
0.  Opening De burgemeester opent de vergadering. 

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

 

Vragen worden gesteld door de heer Van der Ven over de bouwhal voor de 
Carnavalstichting Goirle en Jeugd Vakantiewerk. 
 
Wethouder Verhoeven zegt toe het verslag van een gesprek met de verenigingen toe te 
sturen aan de raad. Mogelijk kan hier in een volgende vergadering over worden 
gesproken. Het college ziet de eigen rol als een bemiddelende rol. 

2. 
 

Vaststelling agenda  
 

De agenda wordt vastgesteld. 
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3. Vaststelling van de concept besluitenlijst van raadsvergadering van  
4 februari 2014 en vaststelling van het verslag extra 
raadsvergadering van 19 februari en opheffen geheimhouding. 
 
 

 
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld en de geheimhouding wordt 
opgeheven. 

4 Raadsvoorstel Triple T: van beleid richting uitvoering 
 
Voorgesteld raadsbesluit  
In te stemmen met de nota 'Triple T: van beleid richting uitvoering' en de 
daarin opgenomen voorstellen.  
 

 
Moties 
Door mevrouw Immink namens Pro Actief Goirle wordt een motie ingediend (M1 – zie 
hieronder).  
Mevrouw Eikelenboom dient namens de SP een motie in (M2 – zie hieronder) 
 
Stemmingen 
De motie M1 wordt overgenomen door het college en niet in stemming gebracht. 
Over de motie M2 wordt met handopsteken gestemd. De motie wordt verworpen (zie 
hieronder). 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
 
 

5. Raadsvoorstel inzet extra middelen WWB armoedebestrijding  
 
Voorgesteld raadsbesluit  
a. Er wordt een eenmalige subsidie beschikbaar gesteld van € 7.500,00 
voor Stichting Leergeld om meer kinderen te kunnen helpen met bijdragen 
voor participatie activiteiten in 2014. 
b. In 2014 wordt eenmalig € 15.000,00 gereserveerd voor het project 
'Kinderen vooruit'. Eventueel overschot van dit bedrag wordt overgeheveld 
naar de begroting van 2015. 
c. Er wordt structureel € 10.000,00 per jaar gereserveerd voor verruiming 
van de computerregeling in 2014 en volgende jaren.  

Amendementen 
Door de heer Couwenberg wordt namens Lijst Couwenberg een amendement 
ingediend. (A1 – zie hieronder). 
 
Stemmingen 
Over het amendement A1 wordt met handopsteken gestemd. Het amendement wordt 
verworpen. (zie hieronder) 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
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d. De bijdrage aan de premie van de collectieve ziektekostenverzekering 
wordt structureel verhoogd met € 18.000,00 per jaar in 2014 en volgende 
jaren. 
 

6. Raadsvoorstel Bestuurlijke samenwerking BOOG/SKBG 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit  
Steun te verlenen aan het verzoek ex artikel 84 van de Wet op het primair 
onderwijs dat de Raad van Toezicht van de Stichting Bestuur Openbaar 
Onderwijs Goirle bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
wenst in te dienen, tot omzetting van de signatuur van de basisscholen ’t 
Schrijverke en Den Bongerd van openbaar naar algemeen bijzonder 
(toegankelijk) onderwijs. 
 

De heer Van de Ven heeft voor dit agendapunt de zaal verlaten, vanwege zijn 
directiefunctie bij BOOG.  
 
Moties 
Door de heer de Laat wordt namens de SP een motie ingediend (M3) (zie hieronder) 
 
Stemmingen 
Over de motie M3 wordt met handopsteken gestemd. De motie wordt verworpen (zie 
hieronder). 
 
Stemverklaring 
De heer De Laat  
De SP staat helemaal achter de fusie en wij twijfelen absoluut niet aan de kwaliteit 
van beide scholen die gaan fuseren. We willen benadrukken dat we overtuigd zijn van 
de kwaliteit die Goirlese scholen te bieden hebben 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
 

7. 
 

Raadsvoorstel doorgaande route Riel  
 
Voorgesteld raadsbesluit  
1. Conform het raadsbesluit van 10 december 2013 de drempels op de 

doorgaande route in Riel aan te passen; 
2. Het aanpassen van het plateau Julianastraat - Tilburgseweg en het 

uitvoeren van de aanvullende maatregelen ten behoeve van het 
verbeteren van de verkeersveiligheid;  

 
Amendementen 
Door de heer Van der Ven wordt een amendement ingediend dat is ondertekend door 
LRG, SP en Lijst Couwenberg (A2) 
Door de heer De Rooij wordt namens het CDA een amendement ingediend (A3)  
 
Stemverklaring 
Mevrouw Eikelenboom  
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3. De onder één en twee genoemde maatregelen gezamenlijk met de 
aanpassing van de drempels in 2014 integraal uit te voeren;   

4. Eenmalig een extra investering van € 32.500,00 beschikbaar te stellen 
en deze te dekken vanuit de AWR;  

5. Niet over te gaan tot het treffen van aanvullende bronmaatregelen; 
6. De begroting 2014 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 

De SP is ontzettend teleurgesteld in het CDA, maar in verband met de veiligheid van 
de kinderen en dat er toch iets moet gebeuren zullen wij het amendement wel gaan 
steunen. 
 
Stemmingen amendementen 
Over de amendementen A2 en A3 wordt met handopsteken gestemd. Beide 
amendementen worden verworpen. (Zie hieronder). 
 
Stemverklaring 
De heer De Laat 
De SP stemt met het raadsvoorstel in, zodat er tenminste toch een klein beetje 
gebeurd. Ik ben hevig teleurgesteld wat er hier vanavond is gebeurd. Vandaar dat de 
SP met het collegevoorstel kan instemmen. Dat er dan in ieder geval toch iets gebeurd 
aan de overlast.  
 
De heer Van de Ven 
Gezien het verloop van de discussie kun je niet tegen het voorstel van het college zijn. 
Je kunt alleen de hoop uitspreken dat na de verkiezingen duidelijk zal worden hoe we 
met dit probleem voort moeten gaan. Want opgelost moet het worden. 
 
De heer De Rooij  
Ik stem tegen. Ik ben teleurgesteld in waar het college mee komt. De doorgaande 
route had aangepast moeten worden. We hebben een serieuze poging gewaagd; het is 
helaas niet gelukt dus ik vind het echt doodzonde. 
 
Stemming raadsvoorstel 
Bij handopsteken wordt over het voorstel gestemd. Het voorstel wordt aangenomen 
met 15 stemmen voor (Lijst Riel Goirle, CDA (raadsleden De Groot en Hendrickx), VVD, 
SP en Lijst Couwenberg) en 4 stemmen tegen (Pro Actief Goirle en de heer De Rooij 
(CDA)).  
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Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 
 
 

8. Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan 
Abcovensedijk 5   
 
Voorgesteld raadsbesluit 
I. kennis te nemen van het door het college van burgemeester en 

wethouders op 29 augustus 2013 vastgestelde "Eindverslag 
inspraakprocedure voorontwerpbestemmingsplan Abcovensedijk 5"; 

 
II. geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 a Wet ruimtelijke 

ordening; 
 
III.   het bestemmingsplan "Abcovensedijk 5" , bestaande uit de geometrisch 

bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0785.BP2013004Abcovense-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, langs elektronische weg (digitaal) 
en analoog (papieren versie) ongewijzigd vast te stellen, en te bepalen 
dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is 
gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de grootschalige 
basiskaart (GBK) 14 januari 2013 

 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
 
 

9. Raadsvoorstel vaststellen Welstandsnota 2014-2018  
 
Voorgesteld raadsbesluit 
De "Welstandsnota gemeente Goirle 2014-2018" vast te stellen 
 
 
 

Moties 
Door de heer Van den Hout wordt namens Pro Actief Goirle een motie ingediend (M4 - 
zie hieronder) 
 
Stemmingen 
Over de motie M4 wordt met handopsteken gestemd. De motie wordt verworpen (zie 
hieronder). 
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Over het voorstel wordt met handopsteken gestemd. Het voorstel wordt aanvaard 
met 13 stemmen voor (Lijst Riel Goirle, VVD, PvdA, CDA) en 6 stemmen tegen (Pro 
Actief Goirle, SP en Lijst Couwenberg)  
 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 
 
 

10. Raadsvoorstel voorziening ten behoeve grondexploitaties  
 
Voorgesteld raadsbesluit 
1. Op dit moment geen rekening te houden met bijdrage aan de reserves 

(bovenwijkse voorzieningen, groen en verfraaiing gemeente) vanuit het 
project Boschkens; 

2. Een voorziening Boschkens te nemen ter grootte van € 232.000,00 
als te verwachten exploitatieverlies van het project Boschkens; 

3. Een voorziening Heisteeg te nemen ter grootte van € 37.000,00 als te 
verwachten exploitatieverlies van het project Heisteeg; 

4. De voorzieningen worden getroffen uit de algemene reserve 
grondexploitaties.  

 

 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
 

11. Raadsvoorstel groenstructuurplan en wijziging kapbeleid inclusief 
wijziging APV  
 
Voorgesteld raadsbesluit 
1. Groenstructuurplan Goirle (d.d. januari 2014) vaststellen 
2. APV Goirle 2014 wijzigen 
3. Kennisnemen van de concept Nota kapbeleid Gemeente Goirle (d.d. 28 

januari 2014)  
4. Kennisnemen van de  concept Groene kaart (d.d. 28 januari 2014), 

Toezegging 
Wethouder van Groenendaal beaamt dat oude afspraak rond groen in het buitengebied 
waarbij nieuw groen als vrij groen wordt aangemerkt wordt gerespecteerd. 
  
Stemverklaring 
Mevrouw Eikelenboom  
Goirle profileert zich als groene gemeente. Dat blijkt niet helemaal uit dit beleid door 
het kapbeleid te versoepelen. We zien op de groenkaart dat bomen en struiken met 
een stamomtrek van 32 cm dat die gespaard worden en voor de overige gebieden 
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geldt dan 100 cm. Ook hier blijkt weer dat de hoofdstructuren worden beschermd en 
het groen in de buurt, dat zou minder van belang zijn. Wij gaan in ieder geval dit 
voorstel niet steunen. 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel, met de aantekening 
dat de SP tegen het voorstel is. 
 
 
 

12. Raadsvoorstel aanpassing Reglement van Orde en 
commissieverordening 2014 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
1.     Het “Reglement van orde voor de gemeenteraad 2005” en de 

“Verordening raadscommissies 2005” in te trekken 
2.     Het ”Reglement van orde voor de gemeenteraad 2014” de “Verordening 

raadscommissies 2014” vast te stellen 
 

 
Amendement 
Door de heer Schellekens  wordt namens Lijst Riel Goirle een amendement ingediend 
(A4 – zie hieronder) 
 
Stemmingen 
Over het amendement A4 wordt met handopsteken gestemd. Het amendement wordt 
verworpen (zie hieronder). 
 
Het raadsvoorstel wordt bij stemming met handopsteken unaniem aanvaard. 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 
 

13. Raadsvoorstel voorlopig ontwerp Rotonde Recreatieve Poort 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
a.    In te stemmen met het Voorlopig ontwerp rotonde Recreatieve Poort 

met parallelstructuren, dit met inbegrip van de twee bushaltes en het 
schetsontwerp Groen.  

b.  Een krediet van € 1.282.000,00 beschikbaar te stellen en dit te 

 
Moties 
Door de heer De Laat wordt namens de SP een motie ingediend (M5 - zie hieronder)  
Door de heer De Rooij wordt namens het CDA een motie ingediend (M6 - deze motie 
wordt ingetrokken) 
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dekken uit de reserve Turnhoutsebaan (is totale projectkosten á € 
1.680.000,00 minus € 50.000,00 minus reeds beschikbaar gesteld 
voorbereidingskrediet, minus € 20.000,00 ten laste gebracht van een 
bestaand krediet riolering en minus € 328.000,00 ten laste van het 
Infraplan Wegen.  

 

 
Stemmingen 
Over de motie M5 wordt met handopsteken gestemd. De motie wordt verworpen (zie 
hieronder). 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel 

14. Raadsvoorstel Onderwijshuisvestingsprogramma 2014  
 
Voorgesteld raadsbesluit 
I.    het onderwijshuisvestingsprogramma voor het kalenderjaar 2014 vast 

te stellen en hierin de volgende voorzieningen op te nemen: 
a. het uitbreiden van de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair 

voor de 20e groepsruimte van basisschool Den Bongerd, Frankische 
Driehoek 2a te Goirle; 

b. een bouwkrediet voor de renovatie van basisschool De Regenboog, 
Grobbendonckpark 43 te Goirle; 

c. het uitbreiden van de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair 
voor de 14e groepsruimte van basisschool De Bron, Waterput 54 te 
Goirle; 

d. een trapliftvoorziening voor basisschool 't Schrijverke, Guido 
Gezellelaan 137 te Goirle; 

e. een aanvullend krediet voor de verbetering van het binnenklimaat van 
basisschool 't Schrijverke, Guido Gezellelaan 137 te Goirle; 

f. asbestsanering van de vensterbanken ter plekke van de gerealiseerde 
uitbreiding bij het Mill Hillcollege, Venneweg 42 te Goirle; 

g. een aanvullend krediet voor het gereed maken van de voormalige 
basisschool De Wildert als tijdelijke huisvestingslocatie in verband met 
realisering van vervangende nieuwbouw c.q. renovatie van de 
respectievelijke basisscholen Kameleon en De Regenboog; 

 

 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel 
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II. kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de per 1 
januari 2015 aangekondigde wetswijziging inzake groot onderhoud en 
aanpassing schoolgebouwen in relatie tot de bij basisschool 't 
Schrijverke uit te voeren werkzaamheden; 

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

totaalbedrag ad € 677.089,00 (incl. BTW) beschikbaar te stellen; 
 
IV. de gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen. 

 
 

15. Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Frankische 
Driehoek - Fonkelsteen, 1e partiële herziening 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
I. kennis te nemen van het door het college van burgemeester en 

wethouders op 5 december 2013 vastgestelde Eindverslag 
inspraakprocedure voorontwerpbestemmingsplan Frankische Driehoek-
Fonkelsteen, 1e partiële herziening; 

 
II. geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 a Wet ruimtelijke 

ordening; 
 
III. het bestemmingsplan Frankische Driehoek-Fonkelsteen, 1e partiële 

herziening ongewijzigd vast te stellen 
 

 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel 

16. Raadsvoorstel Plan van Aanpak Zaakgericht werken 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
Voor de invoering van zaakgericht werken, ter dekking van de incidentele 

Stemming 
Over het voorstel wordt met handopsteken gestemd. Het voorstel wordt aanvaard 
met 16 stemmen voor (LRG, CDA, PAG, VVD, PvdA) en 2 stemmen tegen (SP).  
De heer Couwenberg is bij de stemming niet aanwezig.  
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kosten: 
1. de nog resterende € 50.000,00 te voteren, uit het startkrediet van € 

100.000,00 ten behoeve van het digitaliseren van het archief en; 
2. uit het krediet Andere Overheid een bedrag ter grootte van € 

140.000,00 aan te wenden en; 
3. een budget van € 60.000,00 beschikbaar te stellen, gedekt uit de 

AWR. 
4. de te verwachten structurele kosten van € 40.000,00 voor licentie, 

beheer, ontwikkeling en onderhoud van het zaaksysteem te dekken uit 
de te realiseren besparingen voor eenzelfde bedrag. 

 

Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel 
 

17. Raadsvoorstel traject begrotingsbehandeling 2015 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
1.   Kennis te nemen van het "Overzicht Bezuinigingsopgave begroting 2015    

en volgende jaren"; 
 
2.    In te stemmen met het stappenplan dat aangeeft hoe en op welke data 

de raad wordt betrokken bij het proces tot sluitend maken van de 
begroting en de meerjarenbegroting.  

 
 

 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel 

18. Raadsvoorstel verordening op de commissie voor bezwaarschriften 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
De verordening op de commissie voor bezwaarschriften 2014 vast te stellen 
 
 
 

 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel 

19 Ingekomen stukken 
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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 

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

te nemen. 

1. Brief provincie Noord-Brabant d.d. 16-1-2014 over huisvesting 
statushouders en huisvesting verblijfsgeregistreerden 

2. Brief Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 17-2-
2014 over collegevorming en benoeming wethouders 

3. Inhoud leesmap 

D. Voorgesteld wordt 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. 

Er wordt conform het voorstel besloten. 
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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. 
 

 
 
Amendementen:  
nr Indiener Agendapunt / onderwerp Besluit Stemming 
A1 Lijst Couwenberg 5. Raadsvoorstel inzet 

extra middelen WWB 
armoedebestrijding: 
verruiming minimabeleid 

Aan het besluit een punt e toe te voegen luidend als volgt:  
e. Onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om de koppeling van huidige 
regelingen binnen het Goirlese minimabeleid aan 110% van de bijstandsnorm 
te verruimen tot 120% en hierover een voorstel aan de raad te doen. 

Het amendement wordt verworpen 
met 3 stemmen voor (SP en Lijst 
Couwenberg) en 16 stemmen 
tegen (LRG, CDA, PAG, VVD en 
PvdA) 

A2 LRG, SP, Lijst 
Couwenberg 

7. Doorgaande route Riel: 
extra bronmaatregelen 
geluidsarme 
betonstraatstenen 

 Beslispunt 5 te wijzigen in: 
Over te gaan tot het treffen van aanvullende bronmaatregelen in de vorm van 
het toepassen van geluidsarme betonstraatstenen en met de voorbereidingen 
een begin te maken in 2014. 

 Als beslispunt 6 toe te voegen : 
Eenmalig een extra investering van € 352.000(aanbrengen) + € 4000 
(onderhoud) beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de AWR 

 Beslispunt 6 uit het collegevoorstel te wijzigen in beslispunt 7.  
 

Het amendement wordt verworpen 
met  9 stemmen voor (LRG, SP en 
Lijst Couwenberg) en  10 stemmen 
tegen (CDA, PAG, VVD, PvdA) 
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nr Indiener Agendapunt / onderwerp Besluit Stemming 
A3 CDA 7. Doorgaande route Riel: 

aanvullende maatregelen 
Om het besluit als volgt te wijzigen als volgt: 

1. Conform het raadsbesluit van 10 december 2013 de drempels op de 
doorgaande route in Riel aan te passen 

2. Conform het onderhavige raadsvoorstel beschikbaar stellen van een 
bedrag van €32.500 ten behoeve van aanvullende maatregelen op de 
doorgaande route in Riel met dien verstande dat de aanvullende 
maatregelen, naast het verlengen van het plateau, tenminste bevatten:

-  het realiseren van twee aanvullende voetgangersoversteeklocaties 

-  het plaatsen van twee, bijvoorkeur op zonne-energie werkende, 
verkeersregelinstallaties (stoplichten)  voorzien van een drukknop 

3. Conform beslispunt 1, 2 en 3 van het raadsvoorstel alle genoemde 
maatregelen integraal uit te voeren in 2014 

4. Uiterlijk één jaar na de realisatie van de aanvullende maatregelen een 
evaluatie uit te voeren op de doorgaande route Riel waarbij 
vastgesteld wordt in welke mate het geluid en trillingsniveau is 
verbeterd 

5. Indien uit de evaluatie blijkt dat geluid- en trillingoverlast niet binnen 
de betamelijke normen van SBR richtlijnen en de  Wet geluidshinder 
zijn gekomen, zullen bronmaatregelen aan het wegdek genomen 
worden waardoor geluid– en trillingsniveau binnen de gestelde normen 
komen. Daarbij dient vooraf te worden gesteld dat asfalt voor het 
zogenaamde kenmerkende centrum van Riel niet passend is.   

 

Het amendement wordt  
verworpen met  9 stemmen voor 
(CDA, VVD, PvdA, SP) en 10 
stemmen tegen verworpen (LRG, 
PAG, Lijst Couwenberg) 
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nr Indiener Agendapunt / onderwerp Besluit Stemming 
A4 LRG 12. Aanpassing 

Reglement van Orde en 
Commissieverordening 
2014 

In het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden 
van de raad van Goirle 2014 het artikel 5 lid 5 te wijzigen in: Besluitvorming in 
het presidium vindt plaats via het beginsel van gewogen stemmen. 

Het amendement wordt verworpen 
met 6 stemmen voor (LRG) en 13 
stemmen tegen (PAG, CDA, VVD,  
PvdA, SP, Lijst Couwenberg) 

 
 
Moties: 
Nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 
M1 PAG 4. Raadsvoorstel Triple T: 

van beleid richting 
uitvoering: professionals 
en vrijwilligers 

Verzoekt het college 
- de professionals van het loket een belangrijke rol te laten vervullen bij 
preventie en signalering 
- alles in het werk te stellen om bij de inrichting van het loket er voor te zorgen 
dat de professionals periodiek op pro actieve wijze naar verengingen, 
accommodaties en scholen kunnen gaan, waar zij ter plekke het gesprek met 
vrijwilligers, mantelzorgers en andere professionals aan gaan en ondersteuning  
kunnen bieden door signalen vroegtijdig te bespreken en in te gaan op vragen 
die leven 
- hiermee te bewerkstelligen dat een systeem wordt gecreëerd waar een 
wisselwerking tussen professionals en vrijwilligers tot stand komt, 
vrijwilligers en mantelzorgers zich ondersteund voelen en waarbij signalering 
en preventie beter vorm wordt gegeven 
- te borgen dat dit meer bijdraagt aan de bekendheid over de nieuwe taken die 
op de gemeente afkomen en dat de toegang, door middel van 
-  ‘t Loket’ en de geleiding naar passende ondersteuning  sneller en beter 
bekend is bij iedereen. 

Motie wordt overgenomen door 
het college en niet in stemming 
gebracht. 

 14



               

Nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 
M2 SP 4. Raadsvoorstel Triple T: 

van beleid richting 
uitvoering: gevolgen 
bezuinigingen 

verzoekt het college om  
‐ een duidelijk overzicht te maken van de financiële gevolgen en 

risico’s, 
‐ dit te voorzien van een beschrijving van de gevolgen voor het 

gemeentelijk beleid,  
‐ dit overzicht te voegen bij de afwegingskaders en scenario's die door 

het college op 10 juni worden aangedragen aan de raad in het 
kader van de begrotingsplanning 2015 

De motie wordt verworpen met 3 
stemmen voor (SP en Lijst 
Couwenberg) en 16 stemmen 
tegen (LRG, CDA, PAG, VVD en 
PvdA) 

M3 SP 6. Raadsvoorstel 
bestuurlijke 
samenwerking 
BOOG/SKBG: 
afstandscriteria 
leerlingenvervoer 

verzoekt het college om de raad voor 1 augustus 2014 een voorstel voor te 
leggen waardoor ouders die kiezen voor openbaar onderwijs in Hilvarenbeek of 
Tilburg voor een vergoeding leerlingenvervoer  in aanmerking komen. 
 

De motie wordt verworpen met 2 
stemmen voor (SP) en 17 stemmen 
tegen (LRG, CDA, PAG, VVD, PvdA 
en Lijst Couwenberg) 

M4 PAG 9. Welstandsnota 
gemeente Goirle 2014-
2018 

Roept het college op om de “Welstandsnota gemeente Goirle 2014-2018”aan 
te passen zodat er geen welstandsplichtige gebieden meer zijn in de kernen 
Goirle en Riel en deze herziene nota vervolgens voor vaststelling aan de raad 
voor te leggen. 

De motie wordt verworpen met 3 
stemmen voor (SP en Lijst 
Couwenberg) en 16 stemmen 
tegen (LRG, CDA, PAG, VVD en 
PvdA) 

M5 SP 13. Voorlopig ontwerp 
rotonde Turnhoutsebaan: 
faunapassage 

Draagt het college op te onderzoeken welke synergievoordelen er zijn te 
behalen als de faunapassage tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de rotonde bij 
de Recreatieve Poort 

De motie wordt verworpen met 4 
stemmen voor (SP, PvdA) en 15 
stemmen (LRG, CDA, PAG, VVD, 
PvdA, Lijst Couwenberg) tegen  
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Nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 
M6 CDA 13. Voorlopig ontwerp 

rotonde Turnhoutsebaan: 
gefaseerd uitvoeren 
rotonde 

roept het college op: 
 Eerst in grote lijn aan te geven hoe de inrichting van de totale 

Turnhoutsebaan er uit komt zien 
 Hierbij een globale kostenraming aan te geven van de totale aanpak. 
 De rotonde “recreatieve poort” in eerste instantie in een sobere 

variant uit te voeren. 
 Uitbreiding daarvan mogelijk te maken wanneer blijkt dat de 

recreatieve poort er daadwerkelijk komt.  
 Een ontwerp en bijbehorende kostenraming aan de commissie voor te 

leggen voor advies. 
 

Ingetrokken 

 
Om 23.00 is met handopsteken gestemd over het afronden van de vergadering op dezelfde avond.  
Besloten is de vergadering voort te zetten met 14 stemmen voor (3 LRG (Aerts, Van de Kamp, Pelkmans), 2 PAG (Van Oosterwijk, Van de Hout), VVD, SP, PvdA en CDA) en 5 
stemmen tegen (3 LRG, Jacobs, Schellekens, Van de Ven) 1 PAG (Immink) en Lijst Couwenberg). 
 
De vergadering wordt op 12 maart 2014 om 00.05 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van  25 maart 2014, 
 

         , de voorzitter 
 
 
 

, de griffier 
     


