
               

 
BESLUITENLIJST van de raadsvergadering 

 van 3 februari 2015 om 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), 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 heren Arno de Laat (SP) en Stijn van den Brekel (SP)  
Voorzitter: mevrouw Machteld Rijsdorp, burgemeester 
Griffier:  de heer Berry van ’t Westeinde 
 
Deze vergadering kunt u beluisteren op https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2015/3-februari/19:30 
 
 
De voorzitter heet allen welkom. 
 
Nr. Onderwerp Besluit 
1. Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde (‘Vragenuurtje’) 

 
Vragen worden gesteld door de heer Schellekens (Lijst Riel Goirle) worden vragen 
gesteld over de Harmonie Muziek en Vriendschap. De vragen worden beantwoord 
door de wethouder Van der Put. 
Door de heren Schellekens en De Rooij worden aanvullende vragen gesteld. Ook 
deze worden beantwoord door wethouder Van der Put. 
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Vragen worden gesteld door de heer Schellekens (Lijst Riel Goirle) over de 
commissie Kunst en Cultuur. De vragen worden beantwoord door de burgemeester. 
 
Vragen worden gesteld door de heer Schellekens (Lijst Riel Goirle) en de heer 
Swaans (VVD) over Goirles Belang. De vragen worden beantwoord door 
burgemeester Rijsdorp.  
Door de heren Schellekens (Lijst Riel Goirle), Swaans (VVD) en Van Oosterwijk (Pro 
Actief Goirle) worden aanvullende vragen  gesteld. 
 
Vragen worden gesteld door de heer Pelkmans (Lijst Riel Goirle) en de heer De Rooij 
(CDA) over Platinum Stable. De vragen worden beantwoord door 
portefeuillehouders burgemeester Rijsdorp en wethouder Van der Put.  
Aanvullende vragen worden gesteld door de heren Pelkmans (LRG) en De Rooij 
(CDA).  
 
Toezegging 
Wethouder Van der Put zegt toe te de commissie Ruimte te informeren over de 
ontwikkelingen met Platinum Stable. Wil dit graag in een later stadium doen, omdat 
er zaken zijn die gevoelig zijn op bedrijfseconomisch vlak. 

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Vaststelling van de besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van  
9 december 2014. 
 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Raadsvoorstel  nota minimabeleid 2015-2018 
Voorgesteld raadsbesluit  
a. in te stemmen met de 4 beslispunten en de Nota minimabeleid 2015 - 2018 
vast te stellen; 
b. de begroting 2015 hiervoor te wijzigen en het extra bedrag van € 
13.000,00 te dekken uit de begrotingsruimte 2015. 

Moties en amendementen 
Een amendement (A1) en een motie (M1) worden ingediend (zie hieronder).  
 
Stemming 
Het amendement (A1) wordt zonder stemming unaniem aanvaard.  
Over de motie wordt met handopsteken gestemd. De motie wordt verworpen (zie 
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hieronder). 
Over het raadsvoorstel wordt met handopsteken gestemd. 
 
Uiteindelijk  raadsbesluit 
a. in te stemmen met de 4 beslispunten en de Nota minimabeleid 2015 - 2018 vast 
te stellen; 
b. de begroting 2015 hiervoor te wijzigen en het extra bedrag van € 13.000,00 te 
dekken uit de begrotingsruimte 2015; 
c. tot het Overgangsrecht Minimabeleid 2015, zoals verwoord in het amendement 
“Overgangsrecht Minimabeleid 2015” vanaf 1 januari 2015; 
d. de begroting 2015 te wijzigen en de incidentele kosten van het Overgangsrecht 
Minimabeleid 2015 van € 13.500,-- te dekken uit  het overschot van het budget 
voor de uitvoering van de Wet tegemoetkoming koopkracht lage inkomens. 
 

5. Raadsvoorstel benoeming nieuw commissielid 
Voorgesteld raadsbesluit  
De heer P.J.M. Poos te benoemen tot lid van de commissie Welzijn namens de 
fractie van het CDA 
 

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

6. 
 

Raadsvoorstel Initiatiefvoorstel werkgroep Jeugdbeleid  
Voorgesteld raadsbesluit  
1.Het krijgen van een goed beeld van de praktijk van de invoering van de 
transities 
2.Onderzoeken wat de raad nodig heeft om sturing te geven aan het sociaal 
domein 
 

Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 
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7. Raadsvoorstel financiële verordening 2015 
Voorgesteld raadsbesluit  
vast te stellen de: 

De Financiële verordening gemeente Goirle 2015 
 

Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 
 
 
 

8. Raadsvoorstel  Nota reserves en voorzieningen 2015. 
Voorgesteld raadsbesluit  
vast te stellen Nota reserves en voorzieningen 2015. 

 

Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 
 

9. Ingekomen stukken 
 

A. De volgende stukken worden voor advies in handen van 
burgemeester en wethouders  gesteld  ter voorbereiding van 
raadsbesluit. 
Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
 

B. De volgende stukken te bespreken in de commissie 
Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
 

C. De volgende stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

1. Brief Provincie Noord-Brabant d.d. 5-12-2014 over begroting 
2015 

2. Brief Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 
28-11-2014 over geïndexeerde bedragen politieke 
ambtsdragers van gemeenten en een bevestiging van de 
correctie m.b.t. de tegemoetkoming ziektekostenverzekering 
voor raads,- commissieleden. 

 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 
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3. Brief Provincie Noord-Brabant d.d. 27-11-2014 over 
uitvoeringsprogramma 2015 Interbestuurlijk Toezicht 

 
4. Inhoud leesmap 

 
D. De volgende stukken worden in handen van burgemeester en 

wethouders gesteld ter afdoening. 

1. Brief COC Tilburg / COC Breda d.d. 3-12-2014 over sluiting 
ontmoetingsplek parkeerplaats Leikant 

 
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. 
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De vergadering wordt op 3 februari 2015 om 21.20  uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van  3 maart 2015, 
 

         , de voorzitter 
 
 
 
 
 

, de griffier 
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Amendementen:  
nr Indiener Agendapunt / onderwerp Besluit Stemming 
A1 Pro Actief Goirle - 

SP - Lijst 
Couwenberg 

4. nota minimabeleid - 
overgangsrecht 

aan het besluit toe te voegen: 
c. tot het Overgangsrecht Minimabeleid 2015, zoals verwoord in het amendement 
“Overgangsrecht Minimabeleid 2015”.  
d.  de begroting 2015 te wijzigen en de incidentele kosten van het Overgangsrecht 
Minimabeleid 2015 van € 13.500,-- te dekken uit  het overschot van het budget 
voor de uitvoering van de Wet tegemoetkoming koopkracht lage inkomens. 
 

Het amendement wordt 
zonder stemming unaniem 
aanvaard. 

 
 
Moties: 
Nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 
M1 SP - Lijst 

Couwenberg 
4. nota minimabeleid - 
meedoenregeling 

Voor alle inwoners in de gemeente Goirle met een inkomen van 120 % of 
minder van het sociaal minimum een Meedoenregeling te treffen van 100, - 
euro per jaar voor culturele-educatieve- of sportieve activiteiten. 
Voor het jaar 2015 het benodigde bedrag uit de AWR op te nemen en de jaren 
daarna bij de jaarlijkse begroting een bedrag te voteren. 
Mogelijk het voorbeeld van de gemeente Tilburg te volgen die via een 
laagdrempelig systeem een groot aanbod van activiteiten biedt. 
In overleg met de gemeente Tilburg te gaan om te bezien of samenwerking 
m.b.t. de Meedoenregeling voordelen kan bieden voor gemeenten en/of de 
gebruikers van die regeling. 

De motie wordt verworpen met 2 
stemmen voor (SP, LC) en 15 
stemmen tegen (LRG, PAG, CDA, 
VVD, PvdA)  
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Toezeggingen 
 
Voorgesteld wordt te besluiten dat de grijs gemarkeerde toezeggingen afgedaan zijn. 
 
 
 
Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste afdoeningsdatum Wijze afdoening 

3-2-2015 Zegt toe te de commissie Ruimte te 
informeren over de ontwikkelingen met 
Platinum Stable. 

Wethouder Van der Put Niet direct - ivm aantal 
bedrijfseconomische gevoeligheden 

 

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 

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: 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: 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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Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste afdoeningsdatum Wijze afdoening 

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 

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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