
               

 
BESLUITENLIJST van de raadsvergadering 

 van 10 november 2015 om 17.00 uur 
BEGROTING 

       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Aanwezig: Raad: 

Bert Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Harry van de Ven (Lijst Riel-Goirle), Liselotte Franssen-du Maine (Lijst Riel-Goirle), Tim Appels (Lijst Riel Goirle), Mark van 
Oosterwijk (Pro Actief Goirle), Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Mark van den Hout (Pro Actief Goirle), Arnoud Strijbis (CDA), Corné de Rooij (CDA), Marije de 
Groot-Haen (CDA), Deborah Eikelenboom  (SP), Arno de Laat (SP),  Stijn van den Brekel (SP), Johan Swaans (VVD), José Appels (VVD), Maxime Vonk (VVD), 
Antoon van Baal (PvdA), Pernell Criens (PvdA), Willem Couwenberg (Lijst Couwenberg) 

 College: 
Machteld Rijsdorp, de wethouders Marijo Immink,  Guus van der Put en Theo van der Heijden 
 

Afwezig: Sjaak Sperber, wethouder 
Voorzitter: Machteld Rijsdorp, burgemeester 
Griffier:  Berry van ’t Westeinde 
 
Deze vergadering kunt u beluisteren op https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/13-november/17:00 
 
De voorzitter heet allen welkom. 
 
Nr. Onderwerp Besluit 
 Door de burgemeester staat stil bij het afscheid van wethouder Sperber.  
1. Opening en vaststelling agenda 

 
Het agendapunt 3. Het college heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor de 
voorbereiding van dit raadsvoorstel. Het voorstel wordt van de agenda afgehaald. 
De agenda wordt vastgesteld. 

2. Vaststelling begrotingsstukken 2016 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

Toezeggingen 
Diverse toezeggingen worden gedaan. Deze zijn in de bijlage bij deze besluitenlijst 
verwoord. 
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I. tot vaststelling van de Programmabegroting 2016/Meerjarenbegroting 
2016-2019; 

II. tot vaststelling van de 1e wijziging van de begroting 2016 waarin 
verwerkt de financiële consequenties van de septembercirculaire; 

III. a. het beschikbaar stellen van de benodigde gelden voor realisering 
van de voor 2016 geplande activiteiten; 

 b. voor zover nodig in verband met het in sub IIIa genoemde besluit 
de gemeentebegroting 2016 te wijzigen (2e begrotingswijziging). 

 

 
Moties en amendementen 
Bij de behandeling van de begroting worden 4 amendementen en 6 moties.  In de 
tabel hieronder is de strekking en stemming van deze amendementen en moties 
nader toegelicht. 
 
Stemmingen 
Amendement 1 en moties 2, 3, 4 en 6 worden niet in stemming gebracht. 
Met handopsteken wordt over de amendementen en moties gestemd (zie hieronder).  
Van de ingediende moties wordt enkel motie 6 in stemming gebracht. Hierover 
wordt met handopsteken gestemd. (Zie tabel hieronder) 
Het voorstel wordt bij stemming met handopsteken unaniem aanvaard.  
 
Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad besluit na stemming conform het geamendeerde voorstel. 
 
I. tot vaststelling van de Programmabegroting 2016/Meerjarenbegroting 

2016-2019; 
II. tot vaststelling van de 1e wijziging van de begroting 2016 waarin verwerkt 

de financiële consequenties van de septembercirculaire; 
III. a. het beschikbaar stellen van de benodigde gelden voor realisering van 

de voor 2016 geplande activiteiten; 
 b. voor zover nodig in verband met het in sub IIIa genoemde besluit de 

gemeentebegroting 2016 te wijzigen (2e begrotingswijziging). 
IV. Om de opbrengst van de hondenbelasting kostendekkend vast te stellen op 

€ 88.100,00, waarvan de benodigde € 27.900,00 voor 2016 eenmalig 
gedekt kunnen worden uit de Algemene Weerstandsreserve en voor de 
structurele dekking dit mee te nemen bij de voorbereiding van de begroting 
2017. 

 
3. Raadsvoorstel tijdelijke oplossing huisvestingsproblematiek van 't Dit agendapunt is vervallen 
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Loket 
 

4. Raadsvoorstel verordening onroerende-zaakbelastingen 2016  
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
De Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 
2016 vast te stellen 
 

De raad besluit conform het voorstel 
 

5. Raadsvoorstel afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2016 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2016 vast te 
stellen. 
 

De raad besluit conform het voorstel 
 

6. Raadsvoorstel rioolheffing 2016 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2016 vast te stellen. 
 

De raad besluit conform het voorstel 
 

7. Raadsvoorstel eenmalig rioolaansluitingsrecht 2016 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 
2016 vast te stellen. 
 

De raad besluit conform het voorstel 
 

8. Raadsvoorstel hondenbelasting 2016 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2016 vast te 
stellen. 
 

Er volgt een gewijzigd voorstel, naar aanleiding van de besluitvorming over de 
begroting. Over dit voorstel is niet besloten. 
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9. Raadsvoorstel leges 2016  
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 vast te stellen. 
 

De raad besluit conform het voorstel 
 

10. Raadsvoorstel precariobelasting 2016 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2016 vast te 
stellen. 
 

De raad besluit conform het voorstel 
 

 
De vergadering wordt op 3 november 2015 om  uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 15 december 2015 
 

         , de voorzitter 
 
 
 
 
 

                                   , de griffier 
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Amendementen:  
nr Indiener Agendapunt / onderwerp Besluit Stemming 
A1 PAG Programmabegroting 2016: Omgevingsvisie Aan beslispunt III van het besluit een onderdeel c toe 

te voegen dat luidt: 
c. In de programmabegroting 2016 een bedrag van € 
10.000 voor de start van het opstellen van een 
integrale omgevingsvisie op te nemen en dit te dekken 
door het aanwenden van de algemene 
weerstandsreserve. 

Ingetrokken na antwoord van 
het college.  

A2 CDA Programmabegroting 2016: capaciteit toezicht en 
handhaving 

Aan beslispunt III van het besluit een onderdeel d toe 
te voegen dat luidt: 
d. In de programmabegroting 2016 en de jaren daarna 
geen bedrag van € 64.000 voor extra capaciteit 
toezicht en handhaving op te nemen. 

Verworpen. 
7 stemmen voor (CDA, SP en 
Lijst Couwenberg) en 12 
stemmen tegen (LRG, PAG, 
VVD, PvdA) 

A3 SP Programmabegroting 2016: geen krediet beschikbaar 
stellen voor verbreding Bels Lijntje 

Aan beslispunt III van het besluit een onderdeel d toe 
te voegen dat luidt: 
d. geen krediet beschikbaar te stellen van € 
82.500,00 voor verbreding van het Bels Lijntje 

Verworpen. 
4 stemmen voor (SP en Lijst 
Couwenberg), 15 stemmen 
tegen (LRG, PAG, CDA, VVD 
en PvdA) 

A4 Lijst Couwenberg Programmabegroting 2016: Het kostendekkend maken 
van de gemeentelijke hondenbelasting (gewijzigd) 

Om de opbrengst van de hondenbelasting 
kostendekkend vast te stellen op € 88.100,00, 
waarvan de benodigde € 27.900,00 voor 2016 
eenmalig gedekt kunnen worden uit de Algemene 
Weerstandsreserve en voor de structurele dekking dit 
mee te nemen bij de voorbereiding van de begroting 
2017. 

Aanvaard. 
11 stemmen voor (LRG, CDA, 
SP, Lijst Couwenberg) en 8 
stemmen tegen (PAG, VVD, 
PvdA) 

 
 
  

 5 



               

Moties:  
nr Indiener Agendapunt / onderwerp Besluit Stemming 
M1 LRG - VVD-PvdA Programmabegroting 2016: invoering toeristenbelasting Draagt het college op: 

• De invoering van toeristenbelasting voor onze 
gemeente per 01-01-2016 en volgende jaren te 
effectueren. 
• De hoogte van de overnachtingsbijdrage 
2016 vast te stellen welke in verhouding staat tot die 
van ons omliggende gemeenten. 
• De inkomsten uit toeristenbelasting voor het 
kalenderjaar 2016 voor 50% ten gunste te laten 
komen van de (vrijetijds) economie. 
• In de voorjaarnota 2017 medio April 2016 
een voorstel aan uw raad te presenteren in welke 
mate toeristenbelasting een doelbelasting dient te 
zijn. 

Aanvaard. 
13 stemmen voor (LRG, PAG, 
VVD, PvdA, Lijst 
Couwenberg) en 6 stemmen 
tegen (CDA en SP) 

M2 CDA Programmabegroting 2016: buurt-flits-service Verzoekt het college van burgemeester en 
wethouders   

- te onderzoeken hoe de (beleving van) 
verkeersveiligheid bevorderd kan worden als 
inwoners locaties kunnen 
aandragen  waarvan zij vinden dat de politie 
snelheidscontroles zou moeten houden. 

Niet in stemming gebracht na 
toezegging 

M3 SP Programmabegroting 2016: Subsidie voor noodlijdende 
verenigingen 

Draagt het college op : 
• Zorg te dragen dat noodlijdende 

verenigingen, zeker die verenigingen die hun 
sporen ruimschoots verdient hebben in onze 
gemeente, niet ten onder gaan aan een strak 
subsidiebeleid. 

• Zo nodig extra budget voor dit doel te 
reserveren. 

Niet in stemming gebracht na 
toezegging 
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nr Indiener Agendapunt / onderwerp Besluit Stemming 
M4 SP Programmabegroting 2016: groenonderhoud 

Rillaersebaan 
Met de bewoners in gesprek te gaan en op korte 
termijn met een nieuw voorstel te komen. 

Niet in stemming gebracht na 
toezegging 

M5 SP Programmabegroting 2016: Minimavoorziening voor 
medische kosten ziek huisdier 

• Navraag te doen naar de kansen en 
(on)mogelijkheden van een Goirlese 
minimavoorziening voor onverwachte 
medische kosten van een ziek huisdier. 
Mogelijkheden kunnen bijvoorbeeld gezocht 
worden in bijzondere bijstand, een 
subsidieregeling met stichting Mens, Dier en 
Nood of iets anders. 

• Eventueel in gesprek te gaan met deskundige 
bijvoorbeeld Stichting Mens, Dier en Nood, 
de lokale dierenartsen praktijk en/of de 
gemeente Tilburg. 

• Met de uitkomst terug te komen bij de raad 
met een rapportage of eventueel een 
raadsvoorstel. 

Verworpen. 
4 stemmen voor (SP en Lijst 
Couwenberg) en 15 stemmen 
tegen (LRG, PAG, CDA, VVD, 
PvdA) 

M6 PvdA Programmabegroting 2016: afbouwregeling 
subsidiebedragen verenigingen 

Verzoekt het college: 
De gevolgen van de afbouwregeling voor de 
harmonieën en de muziekvereniging nog eens goed 
tegen het licht te houden en te overwegen om de 
subsidie 2017 voor deze doelgroep te handhaven op 
het niveau van 2016.  
Bij de evaluatie van Back to Basics in 2017 na te 
gaan of deze culturele doelgroep vanaf 2018 kan 
worden ondergebracht binnen het beleid voor kunst en 
cultuur. 

Niet in stemming gebracht na 
toezegging 
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Toezeggingen 
 
Voorgesteld wordt te besluiten dat de grijs gemarkeerde toezeggingen afgedaan zijn. 
 
Datum raad Wat Wie Uiterste 

afdoeningsdatum 
Wijze afdoening 

10-11-2015 Programmabegroting: Buurt-flits-service 
Wil zeker kijken naar de mogelijkheden van de 
buurt-flits-service. 

burgemeester voorjaar  

10-11-2015 Programmabegroting: Subsidies verengingen 
Het college wil in den brede kijken naar de 
situatie die voor de verenigingen is ontstaan 
voor 2017. Met de raad wordt tijdig van 
gedachten gewisseld over de oplossing.  
Daarnaast worden de overwegingen van de 
raad worden meegenomen in de evaluatie Back 
to Basics.  

Wethouder Van der Put Zsm voorjaar  

10-11-2015 Programmabegroting: groenonderhoud Rillaerse 
Baan  
De bewoners worden meegenomen bij 
constateringen onderzoek geluidsoverlast (eind 
dit jaar). De  groenomvorming vindt plaats eind 
2016. Rond de zomer wordt hier met 
bewoners over gesproken. In dat gesprek 
kunnen ook de bevindingen rond de 
geluidsoverlast worden meegenomen. 

Wethouder Van der Heijden   

10-11-2015 Programmabegroting: bij fietspad Bels Lijntje 
bekijken of lichtgevende verf toegepast kan 
worden. 

Wethouder Van der Put   
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Datum raad Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

3-11-2015 Vragenuur: De raad wordt zo spoedig mogelijk 
nadat de uitkomst van het beroep dat is 
ingesteld tegen de aanbestedingsprocedure bij 
De Kameleon geïnformeerd. 
 

Wethouder Guus van der 
Put 

Na ontvangst 
uitspraak 

 

3-11-2015 APV 2016: Volgend jaar te kijken hoe het 
schrappen van regelgeving is gegaan. 
 

Burgemeester Eind 2016  

29-9-2015 Tussenevaluatie Goirle aan de slag: Te 
proberen de cijfers of de evaluatiegegevens 
voor de aanvraag van 2017 op een andere 
wijze bij de raad naar voren te brengen. 

Wethouder Sperber Begin 2016  

12-5-2015 Voorjaarsnota: Dat gelijk met, maar los van, de 
evaluatie doorgaande weg een integraal 
geluidsonderzoek binnen de hele gemeente 
wordt opgeleverd waar binnen de hele 
gemeente naar verkeersgeluid wordt gekeken. 

Wethouder Van der Put December 2015 3-11-2015: Dit najaar vinden diverse onderzoeken 
plaats welke benodigd zijn voor zowel de evaluatie 
doorgaande weg als het integraal geluidsonderzoek. In 
de raad van april 2016 worden beide voorstellen 
voorgelegd. 

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

Wethouder Marijo Immink September 2015 3-11-2015: Op dit moment is er nog te weinig 
informatie om op grond daarvan de raad al te 
informeren. Dit onderwerp zal worden meegenomen bij 
de evaluatie van Back to basics en de evaluatie van het 
accommodatiebeleid 

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 Marijo Immink Loop van 2015 Wordt nog opgepakt.  
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Datum raad Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

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

Wethouder Guus van der 
Put 

 3-11-2015 De wethouder heeft de commissie 
mondeling geïnformeerd over het afwijzen van de 
subsidieaanvraag 2015. Reden was dat het budget op 
was. In 2016 zal een nieuwe aanvraag worden gedaan. 
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