
               

 
BESLUITENLIJST van de raadsvergadering 

 van 12 mei 2015 om 17.00 uur 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Aanwezig: Raad: 

De heer Bert Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Harry van de Ven (Lijst Riel-Goirle), Cees Pelkmans (Lijst Riel-Goirle), mevrouw Liselotte Franssen-du Maine (Lijst 
Riel-Goirle), de heren Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle), Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Mark van den Hout (Pro Actief Goirle), Corné de Rooij (CDA) 
(vanaf agendapunt 4 t/m agendapunt 5), Arnoud Strijbis (CDA); de dames Marije de Groot-Haen (CDA), Deborah Eikelenboom  (SP), de heren Arno de Laat (SP),  
Stijn van den Brekel (SP), Johan Swaans (VVD), mevrouw José Appels (VVD), Maxime Vonk (VVD), de heer  Antoon van Baal (PvdA) en mevrouw Pernell Criens 
(PvdA),  

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

Afwezig: de heer Willem Couwenberg (Lijst 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/2015/12-mei/17:00 
 
De voorzitter heet allen welkom. 
 
Nr. Onderwerp Besluit 
1. Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde (‘Vragenuurtje’) 

 
Er zijn geen vragen. 

2. Vaststelling agenda De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Vaststelling van de besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 
7 april 2015 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld en de toezeggingenlijst bijgewerkt. 
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4. Voorjaarsnota ter voorbereiding op de begroting 2016 
 
Voorgesteld raadsbesluit  
In te stemmen met de Voorjaarsnota 2015 en de daarin vastgelegde kaders die 
dienen als uitgangspunt ten behoeve van de conceptbegroting 2016. 
 
 

Moties en amendementen 
Door Lijst Riel Goirle is een motie ingediend over de doorgaande route Riel (M1). De 
motie wordt na een toezegging van het college niet in stemming gebracht. 
Door PAG - CDA - LRG is een motie ingediend over de voorjaarsnota (M2) deze 
motie is overgenomen door het college en niet in stemming gebracht. 
Door PAG - VVD - PvdA is een motie ingediend over de omgevingsvisie (M3) deze 
motie is overgenomen door het college en niet in stemming gebracht. 
Door PAG - CDA is een motie ingediend over handhaving (M4). Hierover zijn de 
stemmen gestaakt. De motie komt terug in de volgende vergadering. 
Door de SP is een motie ingediend over parkeerbeleid centrum (M5). Deze motie 
wordt ingetrokken en aangepast ingediend door SP en LRG (M5a). Deze motie 
wordt aangehouden.  
Door de VVD is een motie in gediend over herijking Back to Basics, beleidsnota's 
sport en cultuur (M6). Deze motie wordt aangehouden. 
 
Voor strekking van de moties en de uitkomst van de stemmingen zie de tabel onder 
deze besluitenlijst. 
 
Toezegging 
Wethouder Van der Put zegt toe dat er 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. 
 
Stemming 
Over de motie M4 wordt met handopsteken gestemd. (Zie hieronder). 
 
Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
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5. Raadsvoorstel krediet kunstwerk De Kiteflyers 
 
Voorgesteld raadsbesluit  
De kosten voor vervoer en plaatsing van het beeld de Kiteflyers voor een 
bedrag van maximaal € 30.000,00  te dekken uit de reserve Verfraaiing 
gemeente.  

 

Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 

6. 
 

Raadsvoorstel ontslag en benoeming commissielid  
 
Voorgesteld raadsbesluit  

1. De heer C.A.J.M. Joosten te ontslaan als plaatsvervangend lid van de 
commissie Welzijn 

2. De heer C.P. Roozen te benoemen tot plaatsvervangend lid van de 
commissie Welzijn namens de fractie van de SP.  

 

Stemming 
Schriftelijk wordt gestemd over de benoeming van de kandidaat. De heren Swaans 
en Gabriëls worden tot stemcommissie benoemd. 
De heer Roozen wordt unaniem met 17 stemmen benoemd. 
 
Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 

 
 
De vergadering wordt op 12 mei 2015 om  21.30 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 9 juni 2015 
 

         , de voorzitter 
 
 
 
 
 

, de griffier 
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Moties 
Nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 
M1 LRG Motie doorgaande weg Riel Draagt het college op 

• Het geluidsniveau en de 
geluidshinder(overlast) te onderzoeken. 

• Het geluidsniveau en de geluidshinder bij 
de evaluatie te betrekken. 

• Aan de hand van de uiteindelijke 
evaluatie passende maatregelen ter 
voorkoming van geluids- en 
trillingshinder te treffen indien deze door 
het onderzoek worden aangetoond 

Brengt de motie niet in 
stemming na de toezegging 
van het college. 

M2 PAG - CDA - LRG Vormgeving voorjaarsnota Verzoekt het college: 
1. in de volgende voorjaarsnota meer aandacht te 
besteden aan te maken (meerjarige) keuzes over de 
grote lijnen van beleid en minder aan (details over) 
financiële en autonome ontwikkelingen die geen 
oorsprong vinden in beleidswijzigingen. 
2. nog dit jaar in gesprek te gaan met de raad over de 
inrichting van de P&C-cyclus als geheel en de 
volgende voorjaarsnota in het bijzonder, alvorens deze 
aan te bieden. 

Het college neemt deze motie 
over. Wordt niet in stemming 
gebracht. 

M3 PAG - VVD - PvdA Omgevingsvisie Roept het college op: 
om nog deze raadsperiode een integrale 
omgevingsvisie aan de raad aan te bieden en de 
voorbereidingen hiervoor, in overleg met de 
gemeenteraad, in 2016 te starten.  

Het college neemt deze motie 
over. Wordt niet in stemming 
gebracht. 
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Nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 
M4 PAG - CDA Handhaving Verzoekt het college:  

1 in de begroting alleen een structurele verandering 
van de middelen voor handhaving op te nemen als dat 
past in de actuele visie van de raad op dat onderwerp.  
2 Als de raad bij de behandeling van de begroting nog 
geen bijgestelde visie heeft vastgesteld, noch heeft 
besloten dat bijstelling onnodig en/of ongewenst is, de 
besluitvorming over structurele verandering van het 
budget voor handhaving uit te stellen tot nadat 
besluitvorming over een actuele visie op handhaving 
heeft plaatsgevonden. 

De stemmen staken. 9 
stemmen voor (PAG, CDA, 
SP) en 9 stemmen tegen 
(LRG, PvdA, VVD) 

M5 SP Parkeerbeleid Centrum Goirle Verzoekt het college : 
– Middels een pilot te onderzoeken naar 
mogelijkheden om de blauwe zone in het centrum 
geheel of grotendeels af te schaffen. 
– De pilot na vastgestelde periode te evalueren. 

Ingetrokken (gewijzigd 
ingediend als 5a) 

M5 
a 

SP -LRG Parkeerbeleid Centrum Goirle Verzoekt het college : 
– Het sanctiebeleid met betrekking tot de blauwe 
zone om te zetten naar een bestuurlijke boete van 
maximaal € 25,00  

Aangehouden 
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Nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 
M6 VVD Herijking ‘Back to Basics’ - beleidsnota's sport en 

cultuur 
verzoekt het college: 
1. aparte beleidsnota’s voor sport en cultuur op te 
stellen, waarin samenwerking wordt gezocht met 
verenigingen, maatschappelijke organisaties en andere 
beleidsvelden; 
2. in de beleidsnota’s in ieder geval de volgende 
beleidsvelden met elkaar te verbinden: 
a) De drie transities in het sociale domein, zodat sport 
en cultuur als instrument wordt ingezet bij de 
uitvoering van de Jeugdwet, Participatiewet en de 
WMO, om de leefbaarheid, sociale samenhang, 
participatie en zelfredzaamheid te bevorderen en 
vereenzaming en maatschappelijk isolement te 
voorkomen. 
b) Het accommodatiebeleid, zodat accommodaties 
worden ingezet bij de uitvoering van de drie transities, 
op een dusdanige wijze dat accommodaties 
kostenneutraal meervoudig inzetbaar zijn, door 
voorzieningen met andere verenigingen, 
sportaanbieders, maatschappelijke instellingen en/of 
bedrijven te delen. 
c) De openbare ruimte, zodat bij de (her)ontwikkeling 
van openbare ruimte, deze zodanig wordt ingericht, 
dat wordt uitgenodigd tot sporten en bewegen. 

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

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

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 Dec 2015 Evaluatie doorgaande weg Riel en rapport 
geluidsonderzoek zullen in december aan de raad 
worden aangeboden 

7-4-2015 Bij de GGD aandacht te blijven vragen voor het 
monitoren van de gevolgen van de bezuinigingen 
collectieve preventie seksuele gezondheidszorg 
vanaf 2016. 

Wethouder Immink Afgedaan Het AB van de GGD heeft besloten om de bezuiniging 
op de collectieve preventie seksuele gezondsheidszorg  
gedeeltelijk te schrappen. In twee van de regio's van de 
GGD wordt de bezuiniging wel doorgevoerd. Het AB 
heeft besloten om eerst te evalueren alvorens de 
bezuiniging in zijn geheel door te voeren. Dit zal gemeld 
worden bij de begroting voor 2017. 

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

Wethouder Marijo Immink September 2015 Door middel van raadsinformatie 

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

Burgemeester Machteld 
Rijsdorp 

Loop 2015 Staat op raadsplanning: raad oktober 

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 Theo van der 
Heijden 

 Er zijn gesprekken met twee telecombedrijven geweest, 
maar er volgen er nog meer. 

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 Guus van der 
Put 

juni 2015 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 Guus van der 
Put 

 Volgt zodra hier uitsluitsel over is 

 

 8 


