
               

 
BESLUITENLIJST van de raadsvergadering  

        van 9 december 2014 19.30 uur 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Aanwezig: Raad: 

De heren Bert Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Cees Pelkmans (Lijst Riel-Goirle), Harry van de Ven (Lijst Riel-Goirle), mevrouw Liselotte Franssen-du Maine (Lijst 
Riel-Goirle), de heer Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle), Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Mark van den Hout (Pro Actief Goirle), Corné de Rooij (CDA),  
Arnoud Strijbis (CDA); De dames Marije de Groot-Haen (CDA), Deborah Eikelenboom  (SP), de heren Arno de Laat (SP), Stijn van den Brekel (SP) (t/m 
agendapunt 10), Johan Swaans (VVD), mevrouw José Appels (VVD),Maxime Vonk (VVD), de heer  Antoon van Baal (PvdA) en mevrouw Pernell Criens (PvdA), de 
heer Willem Couwenberg (Lijst Couwenberg). 
 

 College: 
Mevrouw Machteld Rijsdorp, de wethouders mevrouw Marijo Immink en de heren Sjaak Sperber, Theo van der Heijden, Guus van der Put 
 

Afwezig: De heer Couwenberg 
Voorzitter: mevrouw Machteld Rijsdorp, burgemeester 
Griffier:  de heer Berry van ’t Westeinde 
 
Deze vergadering kunt u beluisteren op https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2014/09-december/19:30 
 
De voorzitter blikt terug op het afgelopen jaar. 
 
Nr. Onderwerp Besluit 
1. Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde (‘Vragenuurtje’) 

 
Vragen worden gesteld door de heer Strijbis over het afsteken van vuurwerk tussen 
18.00 uur en 02.00 uur en de handhaving bij de jaarwisseling. 
De vragen worden beantwoord door de burgemeester. 
Door mevrouw Franssen-du Maine worden aanvullende vragen gesteld. 

2. Vaststelling agenda De heer De Rooij vraagt de besluitvorming over het bestemmingsplan Kompaan De 
Bocht aan te houden. 
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Door de heren Van Baal, De Laat, Van den Hout, Van de Ven en Swaans wordt op 
dit verzoek gereageerd. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Vaststelling van de besluitenlijsten van de 
gemeenteraadsvergaderingen van  28 oktober 2014 en 4 november 
2014. 
 

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld 

4. Raadsvoorstel financieel tussenbericht 
Voorgesteld raadsbesluit  
Het Financieel Tussenbericht 2014 en de 23e wijziging van de begroting 2014 
vast te stellen. 
 

 

Toezegging 
Wethouder Van der Put zegt toe dat hij in raadsinformatie de overwegingen geeft 
waarom is besloten tot de controle van propaantanks. 
 
Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
 

5. Raadsvoorstel vaststellen verordeningen Participatiewet 
Voorgesteld raadsbesluit  
De Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2015 vast te 
stellen. 

 

Moties en amendementen 
Een motie en amendement worden ingediend (A1 en M1) (zie hieronder). De motie 
wordt niet in stemming gebracht. 
 
Stemming 
Het amendement (A1) wordt door stemming met handopsteken unaniem aanvaard 
(zie hieronder). 
Met handopsteken wordt over het voorstel gestemd. Het wordt aanvaard met 15 
stemmen voor (LRG, PAG, CDA, VVD, PvdA) en 3 stemmen tegen (SP) 
 
Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad stemt in met het geamendeerde voorstel. 
 

6. 
 

Raadsvoorstel verordening i.v.m. invoering Wmo 2015 
Voorgesteld raadsbesluit  
Vast te stellen de volgende verordening: 
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Goirle 2015 

Toezegging 
Wethouder Immink zegt toe raadsinformatie te verstrekken over de stand van 
zaken rond wmo-activiteiten in wijkcentra. 
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Moties en amendementen 
Een amendement wordt ingediend (A2) (zie hieronder). 
 
Stemverklaring 
De heer Van de Brekel:  We hebben het er in de vorige raad al over gehad dat we 
het over het artikel eigen bijdrage niet helemaal eens waren. Het is moeilijk om voor 
de verordening te stemmen als je het met 1 onderdeel niet eens bent. Maar ik wil 
daar wel bij benadrukken dat we de organisaties en het college wel succes wensen 
en waardering hebben voor de aanzet van het beleid. Wij hebben daar een andere 
keuze in gemaakt. 
  
Stemming 
Het amendement (A2) wordt door stemming met handopsteken unaniem aanvaard 
(zie hieronder). 
Met handopsteken wordt over het voorstel gestemd. Het wordt aanvaard met 15 
stemmen voor (LRG, PAG, CDA, VVD, PvdA ) en 3 stemmen tegen (SP) 
 
Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad stemt in met het geamendeerde voorstel. 
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7. Raadsvoorstel verordening Jeugdhulp gemeente Goirle 2015 
Voorgesteld raadsbesluit  
Verordening Jeugdhulp gemeente Goirle 2015 vast te stellen.  
 

Moties en amendementen 
Een amendement wordt ingediend (A3) (zie hieronder). 
 
Stemming 
Het amendement (A3) wordt door stemming met handopsteken unaniem aanvaard 
(zie hieronder). 
Met handopsteken wordt over het voorstel gestemd. Het voorstel wordt unaniem 
aanvaard. 
 
Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad stemt in met het geamendeerde voorstel. 
 
 

8. Raadsvoorstel verbreed gemeentelijk rioleringsplan 
Voorgesteld raadsbesluit  

1. het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2015 - 2019 vast te 
stellen; 

2. tot een bedrag van € 3.455.618,00 aan gevoteerde investeringen uit 
het vGRP 2010 - 2014 in te trekken, en de bijbehorende 
begrotingswijziging (21e) voor 2014 vast te stellen; 

3. in te stemmen met de wijzigingen in de exploitatie en de bijstelling van 
de kredieten, en de bijbehorende begrotingswijziging (4e) voor 2015 
vast te stellen; 

4. het college op te dragen uitvoering te geven aan het verbreed 
Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) gemeente Goirle 2015 - 2019; 

5. in te stemmen met het voorgenomen tariefplan, zoals opgenomen in 
het vGRP 2015-2019, voor de periode 2015 - 2019. 

 

Amendementen 
Een amendement wordt ingediend (A4) - zie hieronder. Het amendement wordt niet 
in stemming gebracht. 
 
Stemming 
De raad besluit met handopsteken unaniem voor het voorstel. 
 
Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 
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9. 
 

Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Kompaan en de 
Bocht 
Voorgesteld raadsbesluit  

I. kennis te nemen van het door het college van burgemeester en 
wethouders op 16 juni 2014 vastgestelde "Eindverslag 
inspraakprocedure voorontwerpbestemmingsplan Kompaan en de 
Bocht"; 

II. in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en 
wethouders van 21-10-2014 gegeven beoordeling van de naar voren 
gebrachte zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan "Kompaan 
en de Bocht", zoals uiteengezet in de "Nota zienswijzen ontwerp-
bestemmingsplan Kompaan en de Bocht", welke geacht wordt van dit 
besluit deel uit te maken;  

III. in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en 
wethouders van 21-10-2014, onder punt 8 (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 Wet ruimtelijke 
ordening; 

V. het bestemmingsplan "Kompaan en de Bocht", bestaande uit de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0785.BP2014002Kompaan-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 Kompaan en de 
Bocht" en in 
- het voorstel van burgemeester en wethouders van 21-10-
2014, onder punt 8 (8. Ambtshalve wijzigingen),  
langs elektronische weg (digitaal) en analoog (papieren versie) 
gewijzigd vast te stellen, en te bepalen dat voor de locatie van de 

Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
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geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond 
welke is ontleend aan de grootschalige basiskaart (GBK) 16 januari 
2014. 

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

10. Raadsvoorstel afwegingsnotitie kermis   
Voorgesteld raadsbesluit  

1) Kennis te nemen van het resultaat van het onderzoek waarin een 
mogelijke kermislocatie in het centrum nader is uitgewerkt.  

2) Een besluit te nemen over de kermislocatie 2015 en verder. 
3) Na besluitvorming de kermisverordening aan te passen voor wat 

betreft de locatie.  
4) Indien de raad kiest voor de kermislocatie in het centrum dan dient 

voor 2015 financiële dekking gevonden te worden in de AWR en 
wordt voorgesteld dekking vanaf 2016 op te nemen in de begroting.  

 

Amendement 
Door de fracties PvdA, PAG, CDA en VVD wordt een amendement ingediend. 
 
Stemming 
Over het amendement wordt met handopsteken gestemd (zie hieronder). Het 
amendement wordt aanvaard.  
 
 
Uiteindelijk  raadsbesluit 

1. Kennis te nemen van het resultaat van het onderzoek waarin een 
mogelijke kermislocatie in het centrum nader is uitgewerkt; 

2. Te besluiten dat de kermis op de met elkaar verbonden pleinen 
Kloosterplein en Oranjeplein plaatsvindt; 

3. Met de nodige creativiteit een looproute tussen Kloosterplein en 
Oranjeplein te creëren die uitnodigt om beide kermispleinen te 
bezoeken; 

4. De raad een voorstel te doen voor aanpassing van de 
kermisverordening voor wat betreft de locatie;  

5. De financiële dekking in 2015 te vinden in de Algemene 
Weerstandreserve en vanaf 2016 mee te nemen in de begroting. 
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11. Raadsvoorstel Wegenbeleidsplan 2014-2023 
Voorgesteld raadsbesluit  
a. het Wegenbeleidsplan 2014-2023 vast te stellen voor de periode tot en met 

2018 en daarmee de strategie voor het wegbeheer te wijzigen met minder 
nadruk op vervanging en meer nadruk op groot onderhoud. 

b. De meerkosten voor groot onderhoud tot en met 2018 op de volgende wijze 
te dekken: 
1. door de huidige kwaliteit van onverharde-en halfverharde wegen tot 
2019 te handhaven en  
2. door het groot onderhoud van elementenverhardingen tot 2019 te 
temporiseren. 

c. De begroting van 2015 te wijzigen voor de post ‘wegen’ in: 
Vervangingen  € 1.073.000,00 
 
Dagelijks onderhoud €    230.000,00 
Groot onderhoud  €    352.000,00 
Personeelskosten €    238.500,00 
Waterschapslasten €      28.500,00 
Totaal  onderhoud €    849.000,00 
 

d. Het wegenbeleidsplan voor eind 2018 te actualiseren. 
 

Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
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12. Raadsvoorstel renovatie tennisbanen TV Riel 
 
Voorgesteld raadsbesluit  
1. medewerking te verlenen aan de renovatie van de 5 tennisbanen van TV 

Riel, alsmede de aanleg van een 6e tennisbaan; 
2. een budget beschikbaar te stellen van € 88.261,61 inclusief btw, en de 

begroting 2014 hiervoor dienovereenkomstig te wijzigen; 
3. een krediet van € 55.000,00 inclusief btw beschikbaar te stellen, en de 

begroting 2014 hiervoor dienovereenkomstig te wijzigen; 
4. voor de gemaakte en bijkomende kosten zoals advieskosten, notariskosten 

en ambtelijke capaciteit een budget beschikbaar te stellen van € 
20.000,00 en de begroting 2014 hiervoor dienovereenkomstig te wijzigen. 

 

Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
 
 

13. Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Kerkstraat 15 
Riel 
Voorgesteld raadsbesluit  

I. kennis te nemen van het op 26 juni 2014 vastgestelde 
"Eindverslag inspraakprocedure voorontwerpbestemmingsplan 
Kerkstraat 15 Riel"; 

II. in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en 
wethouders van 30 september 2014, onder punt 8 (8. 
Ambtshalve wijziging) gegeven voorgestelde ambtshalve wijziging, 
welke geacht wordt van dit besluit deel uit te maken; 

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

IV. het bestemmingsplan "Kerkstraat 15 Riel", bestaande uit de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0785.BP2014011Kerkstraa-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) gewijzigd vast te 

Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
 

 8 



               

stellen, en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische 
planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is 
ontleend aan grootschalige basis kaart (GBK) van 16 januari 
2014; 

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

 
14. Raadsvoorstel belastingtarieven 2015: onroerende-zaakbelasting (OZB) 

Voorgesteld raadsbesluit: 
De Tarieventabel 2015 
Behorende bij de "verordening onroerende-zaakbelastingen 2011" vast te 
stellen. 
 

Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
 

15. Raadsvoorstel begroting 2015 Hart van Brabant 
Voorgesteld raadsbesluit: 

I. positief te adviseren ten aanzien van de ontwerpbegroting Regio Hart 
van Brabant 2015, inclusief de daarin vervatte verhoging van de 
jaarlijkse bijdrage per inwoner naar € 3,00 in 2015; 

II. aan de Stichting Midpoint Brabant in 2015 een bijdrage van € 3,00 per 
inwoner beschikbaar te stellen. 
 

Stemverklaring  
De heer Stijbis zegt dat er in de commissievergadering een nadere toelichting  is 
gevraagd aan het college om een nadere toelichting op de enorme overhead bij Hart 
van Brabant en Midpoint. Het college heeft een uitgebreide toelichting gegeven en 
dat heeft meer duidelijkheid gegeven. Daarvoor dank. Wij maken ons nog steeds 
echter zorgen over de overhead in relatie tot wat eruit komt, met name ook het 
rendement wat eruit komt. Dat is een signaal wat wij in deze stemverklaring willen 
afgeven, maar desondanks zullen wij wel voor dit raadsvoorstel stemmen. 
 
Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 

16. Raadsvoorstel eindrapport "Vervolgonderzoek Accommodatiebeleid" 
van de rekenkamercommissie Dongen-Goirle-Loon op Zand 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Kennis te nemen van het rapport "Vervolgonderzoek Accommodatiebeleid " van 
de Rekenkamercommissie voor Dongen, Goirle en Loon op Zand en de 
conclusies te onderschrijven. 

Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
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17. Raadsvoorstel Beleidsnota Back to Basics: Jeugd 
Voorgesteld raadsbesluit: 
In te stemmen met de nota Back to Basics: Jeugd en de daarin opgenomen 
doelstellingen.   
 
 

Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
 

18. Raadsvoorstel Beleidsbegroting 2015 en meerjarenbegroting 2016 t/m 
2018 Diamantgroep 
Voorgesteld raadsbesluit: 
De (beleids-) begroting  2015 en meerjarenbegroting 2016 t/m 2018 
Diamantgroep voor kennisgeving aan te nemen. 
 

Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
 

19. Raadsvoorstel intrekken Verordening ruimte- en inrichtingseisen 
peuterspeelzalen 
Voorgesteld raadsbesluit: 
De verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Goirle in 
te trekken 
 

Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
 

20. Ingekomen stukken 
 

A. De volgende stukken worden voor advies in handen van 
burgemeester en wethouders  gesteld  ter voorbereiding van 
raadsbesluit. 
1. Regio Hart van Brabant d.d. 13-10-2014 over 

ontwerpbegroting 2015 en jaarverslag 2013 (raad 9 
december 2014) 

 
B. De volgende stukken te bespreken in de commissie 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 
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C. De volgende stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

1. Brief Clientbelang van Zorgboerderij en Creativiteitscentrum 
"De Moerderij" Siza het dorp, zorg en dienstverlening d.d. 6-
11-2014 over ongevraagd advies bij transitie WMO 

2. Informatiebrief d.d. 30-10-2014 met betrekking tot 
vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Midden- en 
West Brabant 

3. Raadsvoorstel Jaarrekening 2013 Stichting Bestuur 
Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG) 

4. Raadsvoorstel begroting 2014 Stichting Bestuur Openbaar 
Onderwijs Goirle (BOOG) 

5. Inhoud leesmap 
 

D. De volgende stukken worden in handen van burgemeester en 
wethouders gesteld ter afdoening. 

1. Brief Stichting Jeugdvakantiewerk Goirle d.d. 22-10-2014 
over gebruik opslag Kerkstraat door stg. Jeugdvakantiewerk 

2. Brief Provincie Noord-Brabant d.d. 21-10-2014 over 
mandatering aan Omgevingsdiensten 

3. Brief Provincie Noord-Brabant d.d. 6-11-2014 over verkeerde 
bijlage mandatering aan omgevingsdiensten 

 
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 
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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. 
 

 
De vergadering wordt op 9 december 2014 om 23.15  uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van  3 februari 2015, 
 

         , de voorzitter 
 
 
 
 
 

, de griffier 
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Amendementen:  
nr Indiener Agendapunt / onderwerp Besluit Stemming 
A1 
(ge
wijz
igd) 

VVD Vaststellen verordeningen 
Participatiewet - 
evaluatie 

Om het volgende artikel in de ‘Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en 
Bbz 2015’ op te nemen: 
 
Artikel 47 A Evaluatie 
1. ‘Het door het gemeentebestuur gevoerde beleid wordt eenmaal per vier jaar 
geëvalueerd, met uitzondering van een additionele evaluatie over het jaar 2015. Het 
college zendt hiertoe aan de gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid en 
de effecten van de verordening  in de praktijk.’  
2. ‘In afwijking van het eerste lid vindt een tussenevaluatie plaats een jaar na 
inwerkingtreding van deze verordening.’  
 

Het amendement wordt met 
handopsteken unaniem 
aanvaard.  
 

A2 VVD Vaststellen verordening 
wmo - evaluatie 

Om het volgende artikel in de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Goirle 2015’ als volgt aan te passen:  
 
Art. 9.2 Evaluatie 
1. ‘Het door het gemeentebestuur gevoerde beleid wordt eenmaal per vier jaar 
geëvalueerd, met uitzondering van een additionele evaluatie over het jaar 2015. Het 
college zendt hiertoe aan de gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid en 
de effecten van de verordening  in de praktijk.’  
2. ‘In afwijking van het eerste lid vindt een tussenevaluatie plaats een jaar na 
inwerkingtreding van deze verordening.’  
 

Het amendement wordt met 
handopsteken unaniem 
aanvaard. 

A3 VVD Vaststellen verordening 
jeugdhulp - evaluatie 

Om het volgende artikel in de ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Goirle 2015’ op te 
nemen: 
 
Artikel 5.5 A Evaluatie  
1. ‘Het door het gemeentebestuur gevoerde beleid wordt eenmaal per vier  jaar 
geëvalueerd, met uitzondering van een additionele evaluatie over het jaar 2015. Het 

Het amendement wordt met 
handopsteken unaniem 
aanvaard. 
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nr Indiener Agendapunt / onderwerp Besluit Stemming 
college zendt hiertoe aan de gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid en 
de effecten van de verordening  in de praktijk.’  
2. ‘In afwijking van het eerste lid vindt een tussenevaluatie plaats een jaar na 
inwerkingtreding van deze verordening.’ 

A4 CDA Rioleringsplan - extra 
personele capaciteit 

Beslispunt 3 als volgt te wijzigen: 
In te stemmen met de wijzigingen in de exploitatie en de bijstelling van kredieten, 
met uitzondering van de uitbreiding van de formatie met 1 fte (€ 110,200,00), en 
de bijbehorende begrotingswijziging hierop aangepast voor 2015 vast te stellen 

Niet in stemming gebracht. 

A5 PvdA, CDA, PAG, 
VVD 

Kermis: standpunt 
gemeenteraad over plaats 
Kermis 

Het oorspronkelijke voorstel te vervangen door het volgende besluit: 
1. Kennis te nemen van het resultaat van het onderzoek waarin een mogelijke 
kermislocatie in het centrum nader is uitgewerkt; 
2. Te besluiten dat de kermis op de met elkaar verbonden pleinen Kloosterplein en 
Oranjeplein plaatsvindt; 
3. Met de nodige creativiteit een looproute tussen Kloosterplein en Oranjeplein te 
creëren die uitnodigt om beide kermispleinen te bezoeken; 
4. De raad een voorstel te doen voor aanpassing van de kermisverordening voor wat 
betreft de locatie;  
5. De financiële dekking in 2015 te vinden in de Algemene Weerstandreserve en 
vanaf 2016 mee te nemen in de begroting. 

Aanvaard met 14 stemmen 
voor (PAG, CDA, SP, VVD, 
PvdA) en 4 stemmen tegen 
(LRG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14 



               

Moties: 
Nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 
M1 VVD Vaststellen verordeningen 

Participatiewet - 
monitoring 
decentralisaties 

draagt het college op: 
• Afspraken over de monitoring van de transities in overleg met de 

toekomstige werkgroep transities vast te leggen; 
• Deze afspraken betreffen de aard van informatievoorziening aan de 

raad gedurende de komende jaren van implementatie van de 
decentralisaties;  

• De gemeenteraad twee maal per jaar een monitoringsrapportage toe 
te zenden.   

Niet in stemming gebracht. 

 
 
Toezeggingen 
 
 
Voorgesteld wordt te besluiten dat de grijs gemarkeerde toezeggingen afgedaan zijn. 
 
 
 
Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste afdoeningsdatum Wijze afdoening 

9-12-2014 Verordening wmo: raadsinformatie te 
verstrekken over de stand van zaken 
rond wmo-activiteiten in wijkcentra. 

Wethouder Immink Over een paar maanden Door middel van raadsinformatie 

9-12-2014 Financiële tussenbericht: in 
raadsinformatie worden de 
overwegingen gegeven van het besluit 
tot de controle van propaantanks. 

Wethouder Van der Put  Raadsinformatie is toegezonden. 
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderin
gen/commissie-ruimte/2015/13-
januari/20:30/Stukken-ter-
kennisname/TKN-06-
Raadinformatie-
propaantankproject.pdf 
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https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/commissie-ruimte/2015/13-januari/20:30/Stukken-ter-kennisname/TKN-06-Raadinformatie-propaantankproject.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/commissie-ruimte/2015/13-januari/20:30/Stukken-ter-kennisname/TKN-06-Raadinformatie-propaantankproject.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/commissie-ruimte/2015/13-januari/20:30/Stukken-ter-kennisname/TKN-06-Raadinformatie-propaantankproject.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/commissie-ruimte/2015/13-januari/20:30/Stukken-ter-kennisname/TKN-06-Raadinformatie-propaantankproject.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/commissie-ruimte/2015/13-januari/20:30/Stukken-ter-kennisname/TKN-06-Raadinformatie-propaantankproject.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/commissie-ruimte/2015/13-januari/20:30/Stukken-ter-kennisname/TKN-06-Raadinformatie-propaantankproject.pdf


               

Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste afdoeningsdatum Wijze afdoening 

4-11-2014 Begroting: Mantelzorgcompliment: 
Samen met mantelzorgers wordt in 
2015 in beeld gebracht of de huidige 
ondersteuning afdoende is en of er 
behoefte aan andere vormen van 
waardering is. De raad wordt over 
voortgang geïnformeerd 

Wethouder Immink-Hoppenbrouwers Loop van 2015  

4-11-2014 Begroting: Burgerinitiatieven komen in 
het dienstverleningsplan aan de orde 

Burgemeester Bij behandeling dienstverleningsplan Raadsvoorstel in commissie 
Algemene Zaken februari. 

4-11-2014 Begroting: Met betrekking tot de 
leegstand in De Hovel volgt evaluatie  

Wethouder Van der Heijden Augustus/september 2015 Raadsinformatie 0-onderzoek: 
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderin
gen/commissie-ruimte/2015/11-
februari/19:30/Stukken-ter-
kennisname/TKN-03-
Raadsinformatie-monitoring-
bedrijventerreinen.pdf 

4-11-2014 Begroting: Bij een volgende actualisatie 
van de  APV (loop 2015) wordt tegen 
het licht gehouden welke regels niet 
noodzakelijk zijn.  

Burgemeester Loop 2015  

4-11-2014 Begroting: Monitoren transities wordt 
gekoppeld aan de behandeling van de  
verordeningen over de transities 

Wethouder Sperber November/december 2015 Afgedaan. Besproken in raad 9 
december. 

4-11-2014 Begroting: Gesprek met kabelaars over 
de huidige dekkingsgraad voor 
breedbandinternet vindt plaats. Zo snel 
deze informatie bekend is wordt deze 
aan de raad verstrekt.   
 

Wethouder Van der Heijden  Er zijn gesprekken met twee 
telecombedrijven geweest, maar er 
volgen er nog meer.  
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https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/commissie-ruimte/2015/11-februari/19:30/Stukken-ter-kennisname/TKN-03-Raadsinformatie-monitoring-bedrijventerreinen.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/commissie-ruimte/2015/11-februari/19:30/Stukken-ter-kennisname/TKN-03-Raadsinformatie-monitoring-bedrijventerreinen.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/commissie-ruimte/2015/11-februari/19:30/Stukken-ter-kennisname/TKN-03-Raadsinformatie-monitoring-bedrijventerreinen.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/commissie-ruimte/2015/11-februari/19:30/Stukken-ter-kennisname/TKN-03-Raadsinformatie-monitoring-bedrijventerreinen.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/commissie-ruimte/2015/11-februari/19:30/Stukken-ter-kennisname/TKN-03-Raadsinformatie-monitoring-bedrijventerreinen.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/commissie-ruimte/2015/11-februari/19:30/Stukken-ter-kennisname/TKN-03-Raadsinformatie-monitoring-bedrijventerreinen.pdf


               

Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste afdoeningsdatum Wijze afdoening 

4-11-2014 Begroting: Snel wordt contact 
opgenomen met mobiele 
telefoonaanbieders over witte vlekken. 
De raad wordt geïnformeerd over de 
voortgang van dit overleg 

Wethouder Van der Put  Raadsinformatie 9 december 2014 
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderin
gen/commissie-ruimte/2015/13-
januari/20:30/Stukken-ter-
kennisname/TKN-04-
Raadsinformatie-witte-vlekken-
mobiele-telefonie.pdf 

4-11-2014 Begroting: De suggesties uit de moties 
van LRG en SP over duurzaamheid 
worden meegenomen bij de 
voorbereiding van het beleidsplan 
duurzaamheid. De raad wordt nauw 
betrekken bij totstandkoming van het 
beleid.  

Wethouder Van der Put Nog onbekend De raad zal een startnotitie 
ontvangen op grond waarvan zij 
het college kaders kan meegeven 
t.b.v. het beleidsplan. 

4-11-2014 Begroting: Informeert de raad als er 
uitsluitsel is over subsidieaanvraag voor 
zonnepanelen op overheidsgebouwen 
via MOED 

Wethouder Van der Put   

28-10-
2014 

Vragenuur: Zegt toe om de raad op de 
hoogte te houden via de commissie van 
ontwikkelingen rond het gebruik van de 
hal van Leystromen door Stichting 
Karnaval Ballefruttersgat en 
Jeugdvakantiewerk. 

Wethouder Van der Put  Raadsinformatie 9 december 2014 
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderin
gen/commissie-ruimte/2015/14-
januari/19:30/Stukken-ter-
kennisname/TKN-05-
Raadsinformatie-gebruik-bouwhal-
door-SKB.pdf 

28-10-
2014 

Keuzenota transities: Zegt toe dat hij 
nagaat of we weten om hoeveel 
mensen het maximaal kan gaan als we 
de inkomensgrens voor collectieve 

Wethouder Sperber 9.12.14 Schriftelijk via raadsinfo:  
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderin
gen/Commissie-Welzijn/2014/25-
november/19:30/Raadsvoorstel-
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https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/commissie-ruimte/2015/13-januari/20:30/Stukken-ter-kennisname/TKN-04-Raadsinformatie-witte-vlekken-mobiele-telefonie.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/commissie-ruimte/2015/13-januari/20:30/Stukken-ter-kennisname/TKN-04-Raadsinformatie-witte-vlekken-mobiele-telefonie.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/commissie-ruimte/2015/13-januari/20:30/Stukken-ter-kennisname/TKN-04-Raadsinformatie-witte-vlekken-mobiele-telefonie.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/commissie-ruimte/2015/13-januari/20:30/Stukken-ter-kennisname/TKN-04-Raadsinformatie-witte-vlekken-mobiele-telefonie.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/commissie-ruimte/2015/13-januari/20:30/Stukken-ter-kennisname/TKN-04-Raadsinformatie-witte-vlekken-mobiele-telefonie.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/commissie-ruimte/2015/13-januari/20:30/Stukken-ter-kennisname/TKN-04-Raadsinformatie-witte-vlekken-mobiele-telefonie.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/commissie-ruimte/2015/14-januari/19:30/Stukken-ter-kennisname/TKN-05-Raadsinformatie-gebruik-bouwhal-door-SKB.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/commissie-ruimte/2015/14-januari/19:30/Stukken-ter-kennisname/TKN-05-Raadsinformatie-gebruik-bouwhal-door-SKB.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/commissie-ruimte/2015/14-januari/19:30/Stukken-ter-kennisname/TKN-05-Raadsinformatie-gebruik-bouwhal-door-SKB.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/commissie-ruimte/2015/14-januari/19:30/Stukken-ter-kennisname/TKN-05-Raadsinformatie-gebruik-bouwhal-door-SKB.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/commissie-ruimte/2015/14-januari/19:30/Stukken-ter-kennisname/TKN-05-Raadsinformatie-gebruik-bouwhal-door-SKB.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/commissie-ruimte/2015/14-januari/19:30/Stukken-ter-kennisname/TKN-05-Raadsinformatie-gebruik-bouwhal-door-SKB.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2014/25-november/19:30/Raadsvoorstel-verordening-i-v-m---invoering-Wmo-2015/03-beantwoording-raadsvraag-SP-CAV-18-11-2014.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2014/25-november/19:30/Raadsvoorstel-verordening-i-v-m---invoering-Wmo-2015/03-beantwoording-raadsvraag-SP-CAV-18-11-2014.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2014/25-november/19:30/Raadsvoorstel-verordening-i-v-m---invoering-Wmo-2015/03-beantwoording-raadsvraag-SP-CAV-18-11-2014.pdf


               

Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste afdoeningsdatum Wijze afdoening 

ziektekosten verhogen van 120% naar 
130% en wat daarvan de financiële 
consequenties kunnen zijn. 

verordening-i-v-m---invoering-Wmo-
2015/03-beantwoording-
raadsvraag-SP-CAV-18-11-
2014.pdf 

28-10-
2014 

Keuzenota transities: Zegt toe om in 
2015 (het overgangsjaar) in te beeld 
brengen en te monitoren of voor de nu 
afgesproken tarieven en percentages 
kwalitatief goede zorg geboden kan 
worden. 

Wethouder Sperber In de loop van 2015 Voortgangsrapportages over de 
transities. 

23-9-2014 Het college zegt toe binnen afzienbare 
tijd met een notitie te komen om 
afspraken te maken bij wat voor soort 
commissie welke vergoeding hoort. 

Wethouder Sperber Vóór de datum inwerkingtreding 
participatieraad van 1 maart 2015 
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https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2014/25-november/19:30/Raadsvoorstel-verordening-i-v-m---invoering-Wmo-2015/03-beantwoording-raadsvraag-SP-CAV-18-11-2014.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2014/25-november/19:30/Raadsvoorstel-verordening-i-v-m---invoering-Wmo-2015/03-beantwoording-raadsvraag-SP-CAV-18-11-2014.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2014/25-november/19:30/Raadsvoorstel-verordening-i-v-m---invoering-Wmo-2015/03-beantwoording-raadsvraag-SP-CAV-18-11-2014.pdf
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2014/25-november/19:30/Raadsvoorstel-verordening-i-v-m---invoering-Wmo-2015/03-beantwoording-raadsvraag-SP-CAV-18-11-2014.pdf

