BESLUITENLIJST van de raadsvergadering
van 7 april 2015 om 20.00 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),
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), de heer Willem Couwenberg (Lijst
Couwenberg).
College:
Mevrouw Machteld Rijsdorp, de wethouders mevrouw Marijo Immink en de heren Sjaak Sperber, Guus van der Put en Theo van der Heijden

Afwezig:
Voorzitter:
Griffier:

mevrouw Machteld Rijsdorp, burgemeester
de heer Berry van ’t Westeinde

Deze vergadering kunt u beluisteren op https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2015/7-april/20:00
De voorzitter heet allen welkom.
Nr.
1.

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

Besluit
Door Harry van de Ven worden vragen gesteld over de doorgaande route Riel.
1. Heeft u de geluidscomponent over het hoofd gezien?
2. Bent u bereid ook het geluidsniveau en de geluidshinder cq overlast te
onderzoeken?
3. Bent u bereid om ook het geluidsniveau en de geluidshinder bij de evaluatie
te betrekken?
4. Bent u ook bereid om aan de hand van de uiteindelijke evaluatie passende
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maatregelen te voorkoming van geluidshinder te treffen, indien deze door
het onderzoek zijn aangetoond?
Wethouder Van der Put zegt toe schriftelijk op de vragen antwoord te geven.
Door Mark van Oosterwijk, Corné de Rooij worden aanvullende vragen gesteld.
Verzocht wordt om ook de vraag te beantwoorden hoe het college denkt de in het
verleden ervaren en aangetoonde geluidshinder te bestrijden.
Ook wil men de overweging weten waarom eventueel niet naar geluidshinder wordt
gekeken.
Wethouder Van der Put heeft nu de overwegingen niet paraat, geeft in het
antwoord mogelijkheden aan wat gedaan kan worden om eventuele overlast op te
lossen. Het mailbericht aan Echt Riel wordt aan de hele raad ter beschikking
gesteld.
Bert Schellekens en Corné de Rooij stellen vragen over Platinum Stable.
Wethouder Van der Heijden beantwoordt de vragen.
Aanvullende vragen worden gesteld door Bert Schellekens, Corné de Rooij, Antoon
van Baal, Arno de Laat, Mark van Oosterwijk en Johan Swaans.

2.

Vaststelling agenda

Afgesproken wordt om het dossier af te wachten dat zo spoedig mogelijk naar de
raad komt. Dan wordt gekeken of een bijeenkomst wordt georganiseerd over deze
procedure.
Door de fracties Lijst Riel Goirle, SP en Lijst Couwenberg wordt een motie
ingediend over een onderwerp dat niet op de agenda staat, Platinum Stable.
De motie wordt aan het einde van de agenda behandeld.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststelling van de besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van
3 maart 2015.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld en de toezeggingenlijst bijgewerkt.

4.

Initiatiefvoorstel "Ondersteuning Coming Out Dag Goirle"

Uiteindelijk raadsbesluit
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De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel.

5.

Voorgesteld raadsbesluit
1.
Het belang van een Coming Out Dag te onderschrijven.
2.
De eerste Coming Out Dag in Goirle op vrijdag 9 oktober 2015 te
ondersteunen met een korte ceremonie bij het gemeentehuis
(toespraak burgemeester, hijsen regenboogvlag).
3.
De gemeentelijke regenboogvlag jaarlijks -zonder verdere
plichtplegingen- te laten hijsen op 11 oktober, in elk geval tot en
met 2018.
Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant
Voorgesteld raadsbesluit
in te stemmen met de zienswijze zoals deze is voorgelegd door het College van
Burgemeester en Wethouders namelijk:
• Instemmen met de inhoudelijke koers van de voorjaarsnota 2016 van
de GGD Hart voor Brabant.
• Instemmen met de keuze voor scenario 3 met als zienswijze dat
innovatie gericht moet zijn op preventie, vanuit de gedachte dat
investeren aan de voorkant bijdraagt aan de beoogde effecten van de
stelselwijziging in het sociaal domein.
• Instemmen met de prognose voor de gemeentelijke bijdragen GGD voor
2016.

6.

7.

Moties en amendementen
Een amendement wordt ingediend door de SP (A1 - zie bijlage). Het amendement
wordt ingetrokken na toezegging van de wethouder.
Toezegging
Wethouder Immink om bij de GGD aandacht te blijven vragen voor het monitoren
van de gevolgen van de bezuinigingen collectieve preventie seksuele
gezondheidszorg vanaf 2016.
Uiteindelijk raadsbesluit
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.

Raadsvoorstel aanpassing Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs gemeente Goirle
Voorgesteld raadsbesluit
vast te stellen de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente
Goirle 2015 (incl. bijlagen I t/m V)
Raadsvoorstel Jaarverslag leerplicht schooljaren 2012-2013 en 20132014

Uiteindelijk raadsbesluit
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.
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Voorgesteld raadsbesluit
Kennis te nemen van het jaarverslag leerplicht schooljaren 2012-2013 en
2013-2014
8.

Raadsvoorstel nieuwe verordening Participatieraad
Voorgesteld raadsbesluit
Vast te stellen de volgende verordening:
Verordening Participatieraad gemeente Goirle 2015

9.

Uiteindelijk raadsbesluit
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.

Uiteindelijk raadsbesluit
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.

Ingekomen stukken
A.

B.

Voorgesteld wordt de volgende stukken voor advies in
handen van burgemeester en wethouders te stellen ter
voorbereiding van raadsbesluit.
1.

Brief Waterschap De Dommel d.d. 3-3-2015 over
zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Boschkens
fase 4

2.

Ontvangstbevestiging college d.d. op brief
Waterschap De Dommel over zienswijze Boschkens
fase 4

Uiteindelijk raadsbesluit
De raad besluit conform het voorstel.

Voorgesteld wordt de volgende stukken te bespreken in
de commissie
Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen.

C.

Voorgesteld wordt de volgende stukken voor
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kennisgeving aan te nemen.

D.

1.

Brief Ministerie Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties d.d. 13-3-2015: Agenda Lokale
Democratie

2.

Inhoud leesmap

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.
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
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-

1.

Schriftelijke vragen SP over problemen PGB

2.

Raadsinformatie antwoorden op vragen SP over
PGB

Motie over niet op de agenda opgenomen onderwerp: Motie inzake
Platinum Stable

Motie
Door de fracties Lijst Riel Goirle, SP en Lijst Couwenberg wordt een motie
ingediend (M1 - zie hieronder).
Stemming
Over de motie wordt met handopsteken gestemd (zie hieronder). De motie wordt
verworpen.

De vergadering wordt op 7 april 2015 om 22.10 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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Amendementen:
nr Indiener
A1 SP

Moties:
Nr Indiener
M1 LRG, SP en Lijst
Couwenberg

Agendapunt / onderwerp
Zienswijze voorjaarsnota GGD

Besluit
Een vierde beslispunt aan het raadsbesluit toe te
voegen, dat luidt: Niet in te stemmen met de
aangekondigde bezuiniging op collectieve preventieve
seksuele gezondheidszorg.

Stemming
Ingetrokken na toezegging
wethouder.

Agendapunt / onderwerp
Motie inzake Platinum Stable

Dictum
Draagt het college op alle vervolgstappen in dit
dossier, van welke aard en omvang dan ook, pas te
zetten nadat de gemeenteraad hier vooraf haar
instemming aan heeft gegeven, hetgeen ook betekent
dat de verkoop van deze grond aan Wileras
momenteel niet wordt geëffectueerd.

Stemming
Verworpen met 8 stemmen
voor (Lijst Riel Goirle, SP en
Lijst Couwenberg) en 11
stemmen tegen (Pro Actief
Goirle, CDA, VVD en PvdA)
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Toezeggingen
Voorgesteld wordt te besluiten dat de grijs gemarkeerde toezeggingen afgedaan zijn.
Datum
raad
7-4-2015

Wat

Wie

Uiterste
afdoeningsdatum

Schriftelijk antwoord geven op de volgende Wethouder Van der Put
vragen met betrekking tot de doorgaande weg
Riel:
1.
Heeft u de geluidscomponent over het
hoofd gezien?
2.
Bent u bereid ook het geluidsniveau en
de geluidshinder cq overlast te onderzoeken?
3.
Bent u bereid om ook het geluidsniveau
en de geluidshinder bij de evaluatie te
betrekken?
4.
Bent u ook bereid om aan de hand van
de uiteindelijke evaluatie passende maatregelen
te voorkoming van geluidshinder te treffen,
indien deze door het onderzoek zijn aangetoond?
5.
Aangeven hoe het college denkt de in
het verleden ervaren en aangetoonde
geluidshinder te bestrijden.
6.
Indien van toepassing de overweging
vermelden waarom eventueel niet naar
geluidshinder wordt gekeken.
Het mailbericht aan Echt Riel wordt aan de hele
raad ter beschikking gesteld.

Wijze afdoening
Beantwoording van de vragen is bij dit verslag gevoegd.
De mail aan Echt Riel is op 8 april op de griffie
ontvangen en is doorgestuurd aan de leden van de raad.
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Datum
raad
7-4-2015

7-4-2015

3-3-2015

3-3-2015

Wat

Wie

Bij de GGD aandacht te blijven vragen voor het
monitoren van de gevolgen van de bezuinigingen
collectieve preventie seksuele gezondheidszorg
vanaf 2016.
Het dossier Platinum Stable wordt afgewacht
dat zo spoedig mogelijk naar de raad komt. Dan
wordt gekeken of een bijeenkomst wordt
georganiseerd over deze procedure.
Met een positieve instelling te kijken in hoeverre
voor 3 april meer duidelijkheid kan worden
geboden in het dossier Platinum Stable, zodat
het gevoel niet goed geïnformeerd te zijn kan
worden weggenomen.
De openstaande vragen artikel 40 van Pro Actief
over vervoerskosten personeel Diamantgroep
worden nog apart schriftelijk beantwoord.

Wethouder Immink

Uiterste
afdoeningsdatum

Wijze afdoening

Wethouder Van der Heijden Dossier zsm naar de De dossiers zijn op 15 april ontvangen en liggen ter
raad
inzage op de griffie.

Burgemeester Machteld
Rijsdorp

15 mei 2015

3 april is niet haalbaar; zie aparte raadsinformatie
hierover.

Wethouder Sjaak Sperber

Circa 25 maart (na
2-3 weken)

Raadsinformatie ontvangen
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/CommissieWelzijn/2015/19-mei/20:00/Stukken-terkennisname/TKN-09-Raadsvragen-Vervoer-DiamantGroep.pdf
Door middel van raadsinformatie

9-12-2014 Verordening wmo: raadsinformatie te
Wethouder Marijo Immink
verstrekken over de stand van zaken rond wmoactiviteiten in wijkcentra.
4-11-2014 Begroting: Mantelzorgcompliment: Samen met
Wethouder Marijo Immink
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
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Over een paar
maanden
Loop van 2015

Wordt nog opgepakt.

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

Wie

Uiterste
afdoeningsdatum
Loop 2015

Wethouder Theo van der
Heijden

Er zijn gesprekken met twee telecombedrijven geweest,
maar er volgen er nog meer. Zie antwoord bij
toezegging 3 maart 2015 hierboven inzake glasvezel.

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

Wethouder Guus van der
Put

Voor de zomer 2015 De raad zal een startnotitie ontvangen op grond
waarvan zij het college kaders kan meegeven t.b.v. het
beleidsplan.

Burgemeester Machteld
Rijsdorp

Wethouder Guus van der
Put
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Wijze afdoening
Staat op raadsplanning: raad oktober

College
Beantwoording schriftelijk gestelde vragen
Aan
Portefeuillehouder
Vragen gesteld door:
Onderwerp:
Datum:
Afschrift aan

Raad
Guus van der Put
LRG, Pro Actief Goirle en CDA
Doorgaande route Riel
donderdag 9 april 2015

Op donderdag 9 april 2015 ontvingen wij vragen van de fractie LRG, Pro Actief Goirle en CDA, over het bovengenoemde onderwerp. Hieronder treft u de gestelde vraag of
vragen aan, met het daarbij behorende antwoord:
Vraag:
1. Heeft u de geluidscomponent over het hoofd gezien?
2. Bent u bereid ook het geluidsniveau en de geluidshinder cq overlast te onderzoeken?
3. Bent u bereid om ook het geluidsniveau en de geluidshinder bij de evaluatie te betrekken?
4. Bent u ook bereid om aan de hand van de uiteindelijke evaluatie passende maatregelen te voorkoming van geluidshinder te treffen, indien deze door het onderzoek zijn
aangetoond?
11

5.
6.
7.

Aangeven hoe het college denkt de in het verleden ervaren en aangetoonde geluidshinder te bestrijden.
Indien van toepassing de overweging vermelden waarom eventueel niet naar geluidshinder wordt gekeken.
Het mailbericht aan Echt Riel wordt aan de hele raad ter beschikking gesteld.

Antwoord:
1. Nee, in de e-mail aan werkgroep Echt Riel uit bijlage 1 is de geluidscomponent niet over het hoofd gezien. In december 2013 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk
Verkeer en vervoersplan vastgesteld. Op 11 maart 2014 heeft de gemeenteraad een aanvullend besluit genomen over de doorgaande route in Riel. De maatregelen die de
afgelopen periode in Riel zijn uitgevoerd bevatten, conform het GVVP en het aanvullende raadsbesluit, geen geluid reducerende maatregelen. De geluidcomponent wordt
daarom ook niet mee genomen in de evaluatie. In het raadsvoorstel van 11 maart 2014 (zie bijlage 2) wordt wel beschreven dat de verwachting is dat het aanpassen van
de taluds van de plateau's op de doorgaande route mogelijk een gunstig effect hebben op bijvoorbeeld het rammelen van lading. Dit is echter niet aan te tonen op basis van
geluidsonderzoek of te vergelijken met eerdere geluidsberekeningen.
2. Ja, mits het onderzoek naar geluidshinder onderdeel is van een totaal aanpak voor de gemeente Goirle. Het college acht het niet wenselijk om alleen voor de doorgaande
route in Riel onderzoek te doen naar de geluidsbelasting en een aanpak daarvan. Te meer omdat ook op andere locaties binnen de gemeente Goirle trillings- of
geluidsproblematiek speelt. Zoals aangegeven in het bestuursakkoord zullen ook ander wegen binnen de gemeente Goirle in de aanpak worden betrokken.
3.

Nee, omdat de raad op basis van het raadsvoorstel van 11 maart 2014 heeft besloten om geen (bron) maatregelen te treffen aan het wegdek van de doorgaande route om
hiermee een geluidreductie te realiseren. Aangezien er geen maatregelen zijn uitgevoerd is evaluatie daarvan ook niet aan de orde. Mocht de raad van mening zijn dat er
voor de doorgaande route in Riel wel onderzoek moet plaatsvinden om de geluidbelasting te bepalen en besluiten het college hiervoor opdracht te geven, zal het college hier
uiteraard gehoor aan geven.
Volledigheidshalve willen wij u meegeven dat op basis van dergelijk onderzoek de gemeenteraad ook bereid moet zijn om de financiële, ruimtelijke en verkeerskundige
consequenties van eventuele maatregelen te aanvaarden.

4.

Zoals aangegeven bij vraag drie wordt de geluidsproblematiek niet meegenomen in de evaluatie. Maatregelen als gevolg van deze evaluatie zijn dan ook niet aan de orde.

5.

Het college heeft geen plan voor de aanpak van geluidhinder of overlast op de doorgaande route in Riel. De gemeente heeft voor 30km wegen geen wettelijke verplichting
ten aanzien van het treffen van maatregelen. Daarnaast heeft de gemeenteraad in maart 2014 expliciet besloten geen maatregelen aan het wegdek te nemen.

6.

Zie vraag 2 en 3 voor de beantwoording van deze vraag

7.

Zie bijlage 1.
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