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BESLUITENLIJST van de raadsvergadering 

 van 27 september 2016 om 20.00 uur 
 

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

Bert Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Tim Appels (Lijst Riel-Goirle), Eric Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Liselotte Franssen-du Maine (Lijst Riel-Goirle),  
Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle), Mark van den Hout (Pro Actief Goirle), Antoon van Baal (PvdA), Piet Poos (CDA), Marije de Groot-Haen 
(CDA), Deborah Eikelenboom  (SP), Arno de Laat (SP), Stijn van den Brekel (SP), Johan Swaans (VVD), Ad van Beurden (VVD), Paul Schellekens 
(VVD),  Antoon van Baal (PvdA), Pernell Criens (PvdA), Willem Couwenberg (Lijst Couwenberg) 

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

Afwezig: Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Corné de Rooij (CDA),  wethouder Theo van der Heijden 
Voorzitter: Bert Schellekens, waarnemend  voorzitter 
Griffier:  Berry van ’t Westeinde 
  
  
Deze vergadering kunt u beluisteren op https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-september/20:00 
  
De voorzitter heet allen welkom. 
  
Nr. Onderwerp Besluit 
1. Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde (‘Vragenuurtje’) Vragen worden gesteld door Deborah Eikelenboom over antennemast aan 

de Veertels in Riel. 
De vraag wordt beantwoord door wethouder Guus van der Put. 
Door Deborah Eikelenboom, Erik Schellekens en Mark van den Hout 
worden aanvullende vragen gesteld. 
 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-september/20:00
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2. Vaststelling agenda 
 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Vaststelling van de besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering 
van 12 juli 2016 en verslag en besluitenlijst van de besloten 
raadsvergaderingen van 7 juli 2016. 
 

De besluitenlijsten en het verslag worden ongewijzigd vastgesteld en de 
toezeggingenlijst wordt bijgewerkt. 
 

4. Raadsvoorstel onderzoek sociaal-culturele accommodaties  
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
1. In te stemmen met de volgende ontwikkelrichting: het zoeken 

van een nieuw onderkomen voor het jongerenwerk, mogelijk in 
Jan van Besouw, conform de geformuleerde opdracht. 

2. Ermee in te stemmen om  over 2 jaar opnieuw de mate van het 
efficiënt gebruik van de sociaal-culturele accommodaties te 
evalueren. 

 

Moties en amendementen 
Amendementen worden ingediend door het CDA (A1) en SP (A2).  
 
Stemmingen 
Met handopsteken wordt gestemd. Amendement 1 wordt aanvaard en 
amendement 2 verworpen (zie stemming hieronder).  
Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aanvaard. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
1. In te stemmen met de volgende ontwikkelrichting: het zoeken van een 

nieuw onderkomen voor het jongerenwerk, mogelijk in Jan van 
Besouw, conform de geformuleerde opdracht. 

2. Ermee in te stemmen om de mate van efficiënt gebruik van de sociaal-
culturele accommodaties gelijktijdig met de beleidsnota Back to Basics 
II te evalueren. 

5. Raadsvoorstel hoofdroute Riel 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
1. Kennis te nemen van de evaluatierapportage ‘hoofdroute Riel’; 
2. Te kiezen voor realiseren van scenario 1; 
3. Binnen het scenario de aanpassing aan het wegdek uit te voeren 

in stille klinkers inclusief de verbreding van de fietsstroken; 
4. Het restant ISV3 subsidie a € 179.456,00 aan te wenden voor het 

realiseren van scenario 1; 
5. Het benodigde restbudget van € 572.044,00 voor de realisatie van 

scenario 1 beschikbaar stellen uit de AWR; 
 

 
 
Stemmingen 
De raad stemt met handopsteken unaniem in met dit voorstel. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 
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6. Raadsvoorstel doorontwikkeling nieuwe dienstverlening en 
zaakgericht werken 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
1. Een budget beschikbaar stellen van eenmalig € 172.750,00 voor 

2016 en dit de dekken door te beschikken over de Algemene 
weerstandsreserve (AWR) ten behoeve van de doorontwikkeling 
van nieuwe dienstverlening en zaakgericht en de begroting 2016 
hiervoor te wijzigen. 

2. De structurele lasten van de doorontwikkeling van nieuwe 
dienstverlening en zaakgericht werken op te nemen in de 
meerjarenbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017. 

 

 
Moties en amendementen 
Een amendement wordt ingediend door de SP (A3). 
 
Stemmingen 
Over het amendement wordt met handopsteken gestemd.  
 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
Conform het voorstel. 
 

7. Ingekomen stukken 
 
A. De volgende stukken worden voor advies in handen van 

burgemeester en wethouders  te stellen ter voorbereiding van 
raadsbesluit. 
Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 

 
B. De volgende stukken worden besproken in de commissie 

Eindrapport Rekenkamercommissie Meer grip op de 
intergemeentelijke samenwerking van Goirle Hilvarenbeek 
Oisterwijk (Algemene Zaken  7 september 2016) 

 
C. De volgende stukken worden voor kennisgeving aangenomen 

1. Nieuwsbrief Rekenkamercommissie juli 2016 
2. Brief VBOB d.d. 1-7-2016 over uitspraken Centrale Raad 

van Beroep over de uitvoering Wmo  
3. Jaarrekening Stichting Midpoint Brabant 2015   
4. EY accountant - uitkomsten controle en overige informatie 

2015 (definitief exemplaar ontvangen na raadsvergadering)   
5. Nieuwsbrief Midden Brabant Glas augustus 2016   

 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2016/27-september/20:05/In-handen-van-burgemeester-en-wethouders-ter-voorbereiding-raadsbesluit/Eindrapport-Rekenkamercommissie-Meer-grip-op-Goirle-Hilvarenbeek-Oisterwijk.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2016/27-september/20:05/In-handen-van-burgemeester-en-wethouders-ter-voorbereiding-raadsbesluit/Eindrapport-Rekenkamercommissie-Meer-grip-op-Goirle-Hilvarenbeek-Oisterwijk.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2016/27-september/20:05/In-handen-van-burgemeester-en-wethouders-ter-voorbereiding-raadsbesluit/Eindrapport-Rekenkamercommissie-Meer-grip-op-Goirle-Hilvarenbeek-Oisterwijk.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2016/27-september/20:05/Stukken-voor-kennisgeving-aan-nemen/nieuwsbrief-juli-2016-digitaal.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2016/27-september/20:05/Stukken-voor-kennisgeving-aan-nemen/Jaarrekening-Stg-Midpoint-Brabant-2015.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2016/27-september/20:05/Stukken-voor-kennisgeving-aan-nemen/EY-accountant-uitkomsten-controle-en-overige-informatie-2015.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2016/27-september/20:05/Stukken-voor-kennisgeving-aan-nemen/EY-accountant-uitkomsten-controle-en-overige-informatie-2015.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2016/27-september/20:05/Stukken-voor-kennisgeving-aan-nemen/Midden-Brabant-glas-Nieuwsbrief-1.pdf
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6. Jaarbericht 2015 Kompaan en de Bocht   
7. Brief Regio Hart van Brabant d.d. 29-7-2016 over 

jaarrapport en accountantsverslag   
8. Brief GGD HvB d.d. 18-6-2016 over vaststellen beleidsvisie,- 

jaarrekening 2015 en begroting 2017   
9. Brief Omgevingsdienst d.d. 12-8-2016 over begrotingen 

2016 en 2017 en jaarrekening 2015   
- Bijlage Omgevingsdienst Algemene reacties op zienswijzen   
- Bijlage Omgevingsdienst begroting 2016   
- Bijlage Omgevingsdienst Begroting 2017   
- Bijlage Omgevingsdienst beoordeling zienswijzen gemeente 

Goirle   
- Bijlage Omgevingsdienst concept zienswijze 
10. Brief Gemeente Goirle d.d. 7-9-2016 aan stichting BOOG 

over jaarverslag 2015 Boog 
- Jaarverslag 2015 BOOG 
11. 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 
Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2016/27-september/20:05/Stukken-voor-kennisgeving-aan-nemen/Kompaan-en-De-Bocht-Jaarbericht-2015.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2016/27-september/20:05/Stukken-voor-kennisgeving-aan-nemen/Brf-Regio-Hart-van-Brabant-jaarrapport-en-accountantsverslag.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2016/27-september/20:05/Stukken-voor-kennisgeving-aan-nemen/Brf-Regio-Hart-van-Brabant-jaarrapport-en-accountantsverslag.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2016/27-september/20:05/Stukken-voor-kennisgeving-aan-nemen/Brf-GGD-HvB-vastgesteld-beleidsvisie-jaarrekening-en-begroting.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2016/27-september/20:05/Stukken-voor-kennisgeving-aan-nemen/Brf-GGD-HvB-vastgesteld-beleidsvisie-jaarrekening-en-begroting.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2016/27-september/20:05/Stukken-voor-kennisgeving-aan-nemen/Omgevingsdienst-aanbiedingsbrief-begrotingen-en-jaarrekening.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2016/27-september/20:05/Stukken-voor-kennisgeving-aan-nemen/Omgevingsdienst-aanbiedingsbrief-begrotingen-en-jaarrekening.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2016/27-september/20:05/Stukken-voor-kennisgeving-aan-nemen/Omgevingsdienst-Algemene-reacties-op-zienswijzen.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2016/27-september/20:05/Stukken-voor-kennisgeving-aan-nemen/Omgevingsdienst-begroting-2016.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2016/27-september/20:05/Stukken-voor-kennisgeving-aan-nemen/Omgevingsdienst-Begroting-2017.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2016/27-september/20:05/Stukken-voor-kennisgeving-aan-nemen/Omgevingsdienst-beoordeling-zienswijzen-gemeente-Goirle.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2016/27-september/20:05/Stukken-voor-kennisgeving-aan-nemen/Omgevingsdienst-beoordeling-zienswijzen-gemeente-Goirle.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2016/27-september/20:05/Stukken-voor-kennisgeving-aan-nemen/Omgevingsdienst-conceptzienswijze.pdf
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De vergadering wordt op 27 september 2016 om  22.15 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 1 november 2016, 
 
Voorzitter,       Griffier, 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef,      Berry van 't Westeinde, 
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Amendementen:  
nr Indiener Agendapunt / onderwerp Besluit Stemming 
A1 CDA 4. Raadsvoorstel onderzoek sociaal-culturele 

accommodaties 
in het voorgestelde besluit 2. te wijzigen in: 
2.  Ermee in te stemmen om de mate van 
efficiënt gebruik van de sociaal-culturele 
accommodaties gelijktijdig met de beleidsnota 
Back to Basics II te evalueren. 
 

Aanvaard met 11 
stemmen voor (LRG, PAG, 
CDA, SP) en 6 stemmen 
tegen (VVD, PvdA, Lijst 
Couwenberg) 

A2 SP 4. Raadsvoorstel onderzoek sociaal-culturele 
accommodaties 

het besluit onder punt  2 
Ermee in te stemmen om over 2 jaar opnieuw de 
mate van het efficiënt gebruik van de sociaal-
culturele accommodaties te evaluere te laten 
vervallen . 

Verworpen met 3 
stemmen voor (SP) en 14 
stemmen tegen (LRG, 
PAG, CDA, VVD, PvdA, Lijst 
Couwenberg) 

A3 SP 6. Raadsvoorstel doorontwikkeling nieuwe 
dienstverlening en zaakgericht werken 

In het voorgestelde besluit: 
 
1. Een budget beschikbaar stellen van eenmalig 
€ 172.750,00 voor 2016 en dit de dekken door te 
beschikken over de Algemene 
weerstandsreserve (AWR) ten behoeve van de 
doorontwikkeling van nieuwe dienstverlening en 
zaakgericht en de begroting 2016 hiervoor te 
wijzigen. 
 
te wijzigen in 
 
1. Een budget beschikbaar stellen van eenmalig 
€ 89.750,00 voor 2016 en dit te dekken door te 
beschikken over de Algemene 
weerstandsreserve (AWR) ten behoeve van de 
doorontwikkeling van nieuwe dienstverlening en 
zaakgericht en de begroting 2016 hiervoor te 
wijzigen. 
 

Verworpen met 3 
stemmen voor (SP) en 14 
stemmen tegen (LRG, 
PAG, CDA, VVD, PvdA, Lijst 
Couwenberg) 
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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 12-7-2016 9. Raadsvoorstel Jaarverslag regio Hart van Brabant 
2015:  
In de commissie iemand van vitaal Leisure landschap 
uitnodigen om toe te lichten wat de plannen voor de 
toekomst zijn. 

Wethouder Guus 
van der Put 

7 sept of 11 okt. Projectleider is uitgenodigd.  

2 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.   

3 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. 
 

4 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 
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nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

5 4-11-2014 Begroting: Informeert de raad als er uitsluitsel is over 
subsidieaanvraag voor zonnepanelen op 
overheidsgebouwen via MOED 

Wethouder Guus 
van der Put 

December 
2016/januari 
2017 

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. 
1-6-2016: Er is in 2016 opnieuw  een subsidieverzoek 
ingediend voor zonnepanelen op het gemeentehuis, de 
Haspel en cc Jan van Besouw. De verwachting is dat 
daar pas medio juli/augustus uitsluitsel over komt van 
het RVO (Rijksdienst Voor Ondernemen) 
Het subsidieverzoek is opnieuw afgewezen. B&W zal nu 
de raad gaan voorstellen om zelf te investeren in 
zonnepanelen.  

 


