
               

 
BESLUITENLIJST van de raadsvergadering  

        van 4 februari 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), 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/2014/04-februari/19:30 
 
Nr. Onderwerp Besluit 
0.  Opening De burgemeester opent de vergadering. 

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

 

Er zijn vragen van de heer De Rooy over inzameling oud papier Riel. 
De vragen zijn beantwoord door de burgemeester en wethouder Verhoeven. 
Door de heren De Rooy, Van de Ven en Van Oosterwijk worden aanvullende vragen 
gesteld. 
 
Vragen van  de heer Hendrickx over bouwhal voor carnaval en opslag 
Jeugdvakantiewerk. Door de heer Van den Hout wordt een aanvullende vraag gesteld. 
Wethouder Verhoeven beantwoordt de vragen. De vragen worden ook nog schriftelijk 
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beantwoord. 
 
Vragen van mevrouw De Groot over verkoop van De Hovel door Corio. 
Wethouder Van der Heijden beantwoordt de vragen. 
 

2. 
 

Vaststelling agenda  
 

Aan de agenda wordt een niet op de agenda opgenomen motie over Kermis in Goirle 
Centrum toegevoegd. De agenda wordt vastgesteld. 

 
3. Vaststelling van de concept besluitenlijst van raadsvergadering van 

10 december 2013. 
 
 

 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld 

4A Raadsvoorstel huur- en subsidiesystematiek accommodaties 
 
Voorgesteld raadsbesluit  
1. In te stemmen met het vrijlaten van de gemeentelijke accommodaties in 

het bepalen van hun verhuurtarieven.  
2. In te stemmen met het voorstel de exploitatiesubsidie aan de wijkcentra 

De Deel en de Wildacker af te bouwen in 2 jaar en (voorlopig) alleen te 
subsidiëren voor beheer.   

3. In te stemmen met de huursystematiek die uitgaat van doorberekening 
van eigenaarslasten en onderhoudskosten volgens het gemeentelijk 
meerjarenonderhoudsplan.  

4. In te stemmen met het voorstel om per 1 januari 2014 bij de stichting 
SCAR huur in rekening te brengen conform de huursystematiek in 
beslispunt 3. 

5. In te stemmen met het buiten beschouwing laten van CC Jan van 
Besouw en Mainframe inzake beslispunt 3. 

6. De taakstellende bezuinigingsopdracht van € 50.000,00 op 
accommodaties in de overgangsperiode incidenteel in te vullen door het 
aanspreken van de AWR. 

Stemmingen 
Bij handopsteken wordt over het voorstel gestemd. Voor zijn de fracties 
Er zijn drie stemmen voor van SP en  Lijst Couwenberg.   
 
Stemverklaring 
De heer De Laat:  
Gezien punt 2 van dit voorstel stemmen wij tegen. Met de andere punten kunnen wij 
wel instemmen maar omdat we het met punt 2 niet eens zijn stemmen we tegen dit 
voorstel. 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 
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4B Raadsvoorstel huur- en subsidiesystematiek scouting 

 
Voorgesteld raadsbesluit  
1. De huursystematiek, die uitgaat van doorberekening van 

eigenaarslasten en onderhoudskosten volgens het gemeentelijk 
meerjarenonderhoudsplan, toe te passen op Scouting Goirle. 

2. In te stemmen met het voorstel de huursubsidie aan Scouting Goirle af 
te bouwen in 2 jaar. 

 

Moties 
Door de gezamenlijke fracties wordt een motie ingediend (M1) 
De motie wordt overgenomen door het college 
 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
Over het voorstel vindt geen besluitvorming plaats. 

5. Raadsvoorstel beleidskader jeugdstelsel Hart van Brabant 
 
Voorgesteld raadsbesluit  
in te stemmen met het Regionaal Beleidskader Jeugdstelsel Hart van 
Brabant met inachtneming van de voorbehouden/opmerkingen die bij punt 8 
van het voorstel van burgemeester en wethouders zijn gemaakt.  
 

Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel ongewijzigd vast. 
 

6. 
 

Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan De Vonder 
Voorgesteld raadsbesluit  

I. kennis te nemen van het door het college van burgemeester en 
wethouders op 09-04-2013 vastgestelde Eindverslag 
inspraakprocedure voorontwerpbestemmingsplan De Vonder; 

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

wethouders van 19-11-2013 ambtshalve voorgestelde 
wijzigingen; zoals uiteengezet in de Nota ambtshalve 
wijzigingen ontwerp-bestemmingsplan De Vonder, welke 
geacht wordt van dit besluit deel uit te maken; 

 
III. geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 a Wet 

ruimtelijke ordening; 

Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel ongewijzigd vast. 
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IV. het bestemmingsplan De Vonder, bestaande uit de geometrisch 

bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0785.BP2012004Devonder-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 ambtshalve 
wijzigingen ontwerp-bestemmingsplan De Vonder, 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.BP2012004Devonder-vg01_ondergrond.dxf; 

 
V. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om 

toestemming te verlenen om het bestemmingsplan eerder te 
mogen publiceren. 

 
 

7. Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Landgoed Leykant 
 
Voorgesteld raadsbesluit 

I. kennis te nemen van het door het college van burgemeester en 
wethouders in september 2013 vastgestelde "Eindverslag 
inspraakprocedure voorontwerpbestemmingsplan Landgoed 
Leijkant"; 

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

wethouders van 10 december 2013 gegeven beoordeling van de 
naar voren gebrachte zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan 
"Landgoed Leijkant", zoals uiteengezet in de "Nota zienswijzen 

Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel ongewijzigd vast. 
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ontwerp-bestemmingsplan  Landgoed Leijkant" , 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 10 december 2013 ambtshalve voorgestelde 
wijzigingen, zoals uiteengezet in de "Nota ambtshalve wijzigingen 
ontwerp-bestemmingsplan Landgoed Leijkant", welke nota geacht 
wordt van dit besluit deel uit te maken; 

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

ruimtelijke ordening; 
 

V. het bestemmingsplan "Landgoed Leijkant", bestaande uit de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0785.BP2012002Leijkant-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: 

a. de "Nota zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan Landgoed 
Leijkant"en 

b. de "Nota ambtshalve wijzigingen ontwerp-
bestemmingsplan Landgoed Leijkant" 

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.BP2012002Leijkant-vg01.dxf; 
 

VI. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om 
toestemming te verlenen om het bestemmingsplan eerder te mogen 
publiceren. 
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8. Ingekomen stukken 
 
A. De volgende stukken worden voor advies in handen van 
burgemeester en wethouders  gesteld  ter voorbereiding van 
raadsbesluit. 
 

1.  Brief Gasunie d.d. 27-11-2013 betreft zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan "Sportpark Van den Wildenberg" (heeft 
bezwaar ingetrokken) 

 
2. Brief Openbaar Onderwijs Goirle d.d. 24-10-2013 betreft 

bestuurlijke schaalvergroting Boog en SKBG 
 
3. Brief fam. H. de Kort d.d. 9-1-2014 over zienswijze zorgwonen 

Tilburg (wordt betrokken bij behandeling bestemmingsplan 
Zorgwonen Tilburgseweg). 

 
4. Brief dhr. M.H.C. van Summeren d.d. 5-1-2014 over zienswijze 

Boschkens Oost (wordt betrokken bij behandeling bestemmingsplan 
Boschkens Oost). 

 
5. Brief Geeraerts v.d. Dungen, adviesbureau namens F. Jessen en E. 

van den Brekel over ontwerpbestemmingsplan Boschkens Oost 
(wordt betrokken bij behandeling bestemmingsplan Boschkens 
Oost). 

 
6. Brief diverse inwoners Sporenring d.d.  over zienswijze Boschkens 

Oost (wordt betrokken bij behandeling bestemmingsplan Boschkens 
Oost). 

Besloten wordt om brief C2 (brief provincie over de begroting 2014) in categorie B 
(commissie AZ) te plaatsen.  
De brieven D1 tot en met D3 (inzameling oud papier) worden in categorie B (commissie 
Ruimte) geplaatst.  
 
Voor de overige brieven wordt conform het voorstel besloten. 
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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. 10-12-2013 Veerkrachtig bestuur 
in Brabant als opmaat naar een Krachtig Brabant 

2. Brief Provincie Noord-Brabant d.d. 19-12-2013 over begroting 2014 

3. Brief Horeca Afdeling Riel Goirle (HARG) d.d. 13-1-2014 over 
genomen besluit drank- en horecawet 

4. Inhoud leesmap 

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

1. Brief Harmonie Muziek en Vriendschap, dhr. G. van der Bruggen d.d. 
1-12-2013 over hoeveelheden papier en weegbonnen 

 
2. Brief Harmonie Muziek en Vriendschap, dhr. G. van der Bruggen d.d. 

18-12-2013 over inzameling oud papier 
 
3. Brief Harmonie Muziek en Vriendschap, dhr. G. van der Bruggen d.d. 

28-12-2013 over inzameling oud papier 
 
4. Brief Stichting Belangenbehartiging Recreatie-, Horeca- en 
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toerismeondernemers Midden-Brabant d.d. 14-1-2014 over de visie 
Regio Hart van Brabant op het logiesaanbod in Midden Brabant. 

 

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. 
 

 
9. Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp: Kermis in 

Goirle in het centrum. 
 
 
 

Stemmingen 
Over de motie wordt met hand opsteken gestemd. De motie wordt aanvaard. (zie 
hieronder) 
 
Toezegging 
Wethouder Van der Heijden zegt namens het college toe met een positieve insteek 
opnieuw te kijken naar de mogelijkheden voor de plaatsing van de kermis in het 
centrum. Het college komt terug met een plan bij de gemeenteraad voordat de kermis 
wordt aanbesteed. 
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Moties: 
Nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 
M1 LRG, CDA, PAG, 

VVD, PvdA, SP, 
Lijst Couwenberg 

4b huur- en 
subsidiesystematiek 
scouting 

verzoekt het college 
‐ In overleg met Scouting St. Willibrord een onderzoek te starten met 

als doel te komen tot privatisering van de accommodatie van 
Scouting St. Willibrord; 

‐ In dit onderzoek nadrukkelijk aandacht te besteden aan de 
‘strategische waarde’ van het perceel waarop de accommodatie 
gelegen is; 

‐ Een voorstel ter besluitvorming aan de raad voor te leggen voor het 
zomerreces; 

‐ In afwachting van besluitvorming door de raad de huur en 
huursubsidie van Scouting St. Willibrord ongewijzigd te laten. 

 

De motie wordt overgenomen door 
het college. 

M2 CDA, PAG, PvdA, 
SP 

Motie over niet op de 
agenda opgenomen 
onderwerp (gewijzigde 
tekst) 

verzoekt het college 
‐ om alles in het werk te stellen de kermis in 2015 weer in het centrum 

van Goirle te organiseren, bij voorkeur op het Oranjeplein, in de 
Kalverstraat en op het Kloosterplein (eventueel uit te breiden voor CC 
Jan van Besouw en in de richting van de kerk St Jan); 

‐ bij de invulling van horeca op de kermis ruimere mogelijkheden te 
bieden aan (lokale) ondernemers;  

‐ de stand van zaken terug te melden aan de raad voor de 
begrotingsvergadering in 2014 opdat de kermis 2015 weer in het 
centrum van Goirle kan plaatsvinden. 

 

De motie wordt aanvaard met 11 
stemmen voor (CDA, Pro Actief 
Goirle, PvdA, SP en Lijst 
Couwenberg) en 8 stemmen tegen 
(Lijst Riel Goirle en VVD) 
 

 
 
De vergadering wordt op 4 februari 2014 om 22.15 uur gesloten. 
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van  11 maart 2014, 
 

         , de voorzitter 
 
 
 

, de griffier 
     


