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BESLUITENLIJST van de raadsvergadering 

 van 13 december  2016 om 20.00 uur 
 

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

Bert Schellekens (Lijst Riel Goirle),Tim Appels (Lijst Riel Goirle), Eric Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Mark van den 
Hout (Pro Actief Goirle), Antoon van Baal (PvdA)Piet Poos (CDA), Marije de Groot-Haen (CDA), Corné de Rooij (CDA), Deborah Eikelenboom  (SP), 
Arno de Laat (SP), Johan Swaans (VVD), Ad van Beurden (VVD), Paul Schellekens (VVD),) Antoon van Baal (PvdA),Pernell Criens (PvdA),  

 College: 
De wethouders Marijo Immink,  Harry van de Ven, Guus van der Put en Theo van der Heijden 
 

Afwezig: Stijn van den Brekel (SP), Willem Couwenberg (Lijst Couwenberg), Liselotte Franssen-du Maine (Lijst Riel-Goirle), Mark van Oosterwijk (Pro Actief 
Goirle) 

Voorzitter: Mark van Stappershoef, voorzitter 
Griffier:  Berry van ’t Westeinde 
  
  
Deze vergadering kunt u kijken en beluisteren op https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/13-december/20:00 
 
 
  
Nr. Onderwerp Besluit 
1. Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde (‘Vragenuurtje’) 

 
Door Bert Schellekens worden vragen gesteld over communicatie met 
bewoners rond de zendmast aan de Veertels in Riel. 
Wethouder Guus van der Put beantwoordt de vragen. 
Aanvullende vragen worden gesteld door Bert Schellekens. 
Antoon van Baal stelt naar aanleiding van de vragen een vraag aan Bert 
Schellekens welke door de Bert Schellekens wordt beantwoord. 

2. Vaststelling agenda 
 

De raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 

3. Vaststelling van de besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld en de toezeggingenlijst 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/13-december/20:00
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van 8 november 2016.  
 

wordt bijgewerkt. 

4. Raadsvoorstel financieel tussenbericht 2016 
Voorgesteld raadsbesluit: 
a. vast te stellen het Financieel Tussenbericht 2016; 
b. in te stemmen met het voorstel tot overhevelen van de 

budgetten van 2016 naar 2017 (zie de bijlage); 
c. tot het vaststellen van de 10e wijziging van de begroting 2016 

en de 3e wijziging van de begroting 2017; 
 

 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
 

5. Raadsvoorstel extra krediet t.b.v. de realisatie vervangende 
nieuwbouw kindcentra De Vonder en De Kameleon 
Voorgesteld raadsbesluit: 
a. een extra krediet ad € 276.075,00 (incl. BTW) beschikbaar te stellen 

ter dekking van de meerkosten van het aanleggen van de 
speelplaats, het toepassen van grondverbetering (incl. bronnering 
en veiligheidsmaatregelen) en de huur van de tijdelijke huisvesting 
van KC De Vonder; 

b. een krediet ad € 44.000,00 (excl. BTW) beschikbaar te stellen ter 
dekking van de inrichtingskosten van de openbare ruimte rond het 
onder ad a vermelde kindcentrum; 

c. de begrotingen 2016 en 2017 dienovereenkomst te wijzigen. 
 
 

Stemmingen 
Met handopsteken stemt de raad unaniem in met het voorstel. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
Conform het voorstel. 
 

6. Raadsvoorstel marktverordening en marktgeldenverordening  
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Tarieventabel 2017 behorende bij de verordening marktgelden 2017 
vast te stellen 
 

Moties en amendementen 
Door Pro Actief Goirle wordt een motie ingediend (M1) die door het college 
wordt overgenomen. De motie wordt niet in stemming gebracht. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.  
 

7. Raadsvoorstel herijking financiële beleidskaders deelbegroting Jeugd 
Hart van Brabant 2016 en 2017  

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.  
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Voorgesteld raadsbesluit: 
1.    kennis te nemen van de tweede herijking deelbegroting Jeugd 2016 

en de herijking van de  deelbegroting Jeugd 2017 van de Regio Hart 
van Brabant; 

2.    geen zienswijzen in te dienen op deze deelbegrotingen en dit 
schriftelijk mede te delen aan het algemeen bestuur van de Regio 
Hart van Brabant. 

 
8. 
 

Raadsvoorstel wijziging Verordening Jeugdzorg  
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Verordening jeugdhulp Goirle 2017 vast te stellen 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.  

9.  Raadsvoorstel Startnotitie Omgevingswet 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Startnotitie Omgevingswet vast te stellen. 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 

10. Raadsvoorstel meerjarig gebouwenbeheerplan 2017-2026 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
1. In te stemmen met de volgende kaders voor gebouwenbeheer: 

a. Gebouwen moeten zo worden onderhouden, dat deze 
'veilig en heel' zijn; 

b. Beheer en onderhoud wordt gepleegd ter voorkoming 
van  kapitaalsvernietiging; 

2. In te stemmen met het 'Gebouwenbeheerplan Gemeente 
Goirle 2017-2026' en de daarmee gepaard gaande kosten; 

3. Beschikbaar stellen van het benodigde budget; 
4. De reserve onderhoud  gemeentegebouwen op te heffen en 

een voorziening groot onderhoud gemeentegebouwen in te 
stellen; 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel 
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5. De voorziening groot onderhoud gemeentegebouwen eenmalig 
te vullen met een bedrag van € 600.000,00 vanuit de AWR die 
wordt gevuld door opbrengsten van de verkopen van het huis 
Venneweg (voormalige conciërgewoning) en de verkoop van 
het huis Dorpstraat te Riel; 

6. De begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen; 
7. Het 'Gebouwenbeheerplan 2017 - 2026 om de vier jaar te 

actualiseren. 
 

11. Raadsvoorstel onderzoek Burgerparticipatie in de openbare ruimte 
van rekenkamercommissie Dongen-Goirle-Loon op Zand 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
De conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek "Burgerparticipatie 
in de openbare ruimte" van de rekenkamercommissie over te nemen.  
 

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

12. Raadsvoorstel belastingtarieven 2017: Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) 
Centrum Goirle 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Tarieventabel 2017 behorende bij de "verordening BI-zone Centrum 
Goirle 2015" vast te stellen 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 

13. Raadsvoorstel tarieven toeristenbelasting 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
De eerste wijziging van de Tarieventabel 2017  
behorende bij de verordening toeristenbelasting 2017 vast te stellen 
 

 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De SP wil geacht worden te hebben tegengestemd. De raad besluit zonder 
stemming conform het voorstel.  
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14. 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 worden besproken in de commissie 
 Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 

 
 C. De volgende stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

1. Raadsvoorstel Normenkader  
- Normenkader 2016  

2. Inhoud Leesmap  
 
D. De volgende stukken worden in handen van burgemeester en 

wethouders gesteld ter afdoening. 
 Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 

 
E. De volgende stukken worden beantwoord 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 
1. Antwoord op vragen CDA vragen artikel 40 Reglement van 

Orde verkeerssituatie Dr. Keijzerlaan - Sporenring 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
Conform het voorstel. 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2016/13-december/20:05/Stukken-voor-kennisgeving-aan-nemen/TKN-03-RVS-Normenkader-1.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2016/13-december/20:05/Stukken-voor-kennisgeving-aan-nemen/TKN-03-Normenkader-2016-1.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2016/13-december/20:05/Schriftelijke-vragen-artikel-40-van-het-reglement-van-orde/Antwoord-vragen-CDA-Sporenring-1.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2016/13-december/20:05/Schriftelijke-vragen-artikel-40-van-het-reglement-van-orde/Antwoord-vragen-CDA-Sporenring-1.pdf
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De vergadering wordt op 13 december 2016  om 21.30 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 31 januari 2017, 
 
Voorzitter,         Griffier, 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef,       Berry van 't Westeinde, 
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Moties:  
nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 
1 PAG Mark van den 

Hout 
5. Raadsvoorstel marktverordening en 
marktgeldenverordening 

Roept het college op: 
De kosten en de inkomsten van de weekmarkt 
binnen 3 jaar met elkaar in evenwicht te 
brengen zodanig dat minimaal 80% van de 
kosten worden gedekt door inkomsten vanuit de 
marktgelden. 

De motie wordt niet in 
stemming gebracht. Het 
college neemt de motie 
over.  
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Toezeggingen 
 
 
Voorgesteld wordt te besluiten dat de grijs gemarkeerde toezeggingen afgedaan zijn. 
 
nr Datum 

raad 
Wat Wie Uiterste 

afdoeningsdatum 
Wijze afdoening 

1 8-11-
2016 

Programmabegroting: kijkt naar de mogelijkheid 
of er nog paaltjes op fietspaden te verwijderen 
zijn. 

Wethouder Van 
der Ven 

 Een onderzoek wordt uitgevoerd naar de 
mogelijkheden, waarbij in de voorbereiding 
ambtelijk contact wordt opgenomen met een van 
de leden van de werkgroep 

2 8-11-
2016 

Programmabegroting: Onderzoek instellen naar 
mogelijkheden van een buurtbemiddelaar 
waarbij ook gekeken wordt naar de rol van de 
gemeente en wat de meerwaarde hiervan is. 
Ook wordt gekeken naar de samenhang met 
buurtregie en de sociale cohesie in Goirle en 
Riel.  

Wethouder Marijo 
Immink 

Voorjaar 2017 Wordt voorbereid. 

3 8-11-
2016 

Programmabegroting: Vroegtijdig informeren 
over ontwikkelingen Bakertand, met name op 
de elementen Primagas, bodemverontreiniging 
bij de Oostplas en de openbare orde oostelijk 
deel. 

Wethouder Guus 
van der Put 

 Zodra B&W informatie heeft op genoemde 
onderwerpen, zal de raad die ontvangen.  

4 8-11-
2016 

Programmabegroting: Status 
vergunningaanvraag schelpenpad Regt Hei 
Brabants Landschap wordt nagevraagd, raad 
wordt schriftelijk over de uitkomst 
geïnformeerd. 

Wethouder Van 
der Put 

 Het Brabants Landschap is op dit moment in 
overleg met de provincie om de effecten van de 
aanleg van een schelpenpad op de natuur van De 
Regte Heide in kaart te brengen. De uitkomst 
daarvan is nog niet bekend. Indien de effecten 
aanvaardbaar blijken te zijn kan het Brabants 
Landschap bij de gemeente opnieuw een 
aanlegvergunning aanvragen. 
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nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

5 10-5-
2016 

Voorjaarsnota: Geprobeerd wordt om de 
kwalitatieve en kwantitatieve effecten van de 
samenwerking in de begroting 2017 mee te 
nemen. 

Burgemeester begroting Binnen de ambtelijke werkgroep samenwerking 
GHO wordt momenteel gezocht naar een goede 
manier om de effecten op de 3 K's (kwaliteit, 
kwantiteit en kosten) helder in beeld te brengen 
en op welk moment in de P&C-cyclus deze 
effecten het beste kunnen worden 
gerapporteerd.   

6 3-11-
2015 

APV 2016: Volgend jaar te kijken hoe het 
schrappen van regelgeving is gegaan. 
 

Burgemeester Eind 2016 De gewijzigde APV is per 1 januari 2016 in 
werking getreden. Om een zinvolle evaluatie te 
kunnen uitvoeren, zal de APV enige tijd in 
werking moeten zijn. Daarom zal niet voor eind 
2016  iets over de ervaringen gezegd kunnen 
worden. 
 

7 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


