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BESLUITENLIJST van de raadsvergadering BEGROTING 

 van 7 november 2017 om 17.00 uur 
 

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

Bert Schellekens (Lijst Riel Goirle), Liselotte Franssen-du Maine (Lijst Riel-Goirle), Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle), Henk Gabriëls (Pro 
Actief Goirle), Christel van Neerven (Pro Actief Goirle - vanaf 19.30 uur), Piet Poos (CDA), Corné de Rooy (CDA),  Stijn van den Brekel (SP), Paul 
Schellekens (VVD), Johan Swaans (VVD),  Ad van Beurden (VVD), Pernell Criens (PvdA), Willem Couwenberg (Arbeiderspartij Goirle-Riel),  Arno de 
Laat (Arbeiderspartij Goirle-Riel ),Tim Appels (Groep A). 

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

Afwezig: Marije de Groot-Haen (CDA), Deborah Eikelenboom  (SP),  Antoon van Baal (PvdA), Eric Schellekens (Lijst Riel-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/2017/07-november/17:00 
 
  
Nr. Onderwerp Besluit 
1. Vragenuurtje van de raad 

  
Er zijn geen vragen. 

2. Opening en vaststelling agenda De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Vaststelling begrotingsstukken 2017 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
I. tot vaststelling van de Programmabegroting 2018/Meerjarenbegroting 

2018-2021; 
II. tot vaststelling van de 1e wijziging van de begroting 2018 waarin 

Moties en amendementen 
Door de SP wordt een amendement ingediend (A1), zie hieronder. 
 
Stemverklaring CDA de heer De Rooij: wij stemmen in met de 
begroting maar niet met de OZB verhoging. We zullen dadelijk ook 
bij dat onderwerp tegenstemmen. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/07-november/17:00
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verwerkt de financiële consequenties van de septembercirculaire; 
III. a. het beschikbaar stellen van de benodigde gelden voor realisering van 

de voor 2018 geplande activiteiten; 
b.  voor zover nodig in verband met het in sub IIIa genoemde besluit de 
gemeentebegroting 2018 te wijzigen (2e begrotingswijziging). 

 

 
Stemverklaring SP de heer S. van den Brekel: wij stemmen wel 
voor alleen die € 100.000 dat is iets wat jammer is, maar verder 
kunnen we ermee instemmen. 
 
Stemmingen 
Bij stemmen met handopsteken wordt het amendement 
verworpen (zie hieronder).  
Met handopsteken stemt de raad unaniem in met de begroting. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit conform voorstel 

4. Raadsvoorstel Belastingtarieven 2018 OZB  
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 
2018 vast te stellen 
 

Stemverklaring 
De heer De Rooij CDA: ik had het al eerder gezegd, wij zijn tegen 
dit voorstel.  
 
Stemmingen 
De raad stemt met handopsteken over het voorstel. De fractie van 
het CDA stemt tegen het voorstel. Het voorstel wordt aanvaard 
met 13 stemmen voor en 2 stemmen tegen.  
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit stemming conform voorstel 

5. Raadsvoorstel Belastingtarief 2018 Afval 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2018 vast te 
stellen 
 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit met handopsteken unaniem conform voorstel 
 

 
S 

Raadsvoorstel Belastingtarief 2018 Riool 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit met handopsteken unaniem conform voorstel 
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Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2018 vast te stellen 
 
 
 

7. Raadsvoorstel Hondenbelasting 2018 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2018 vast te 
stellen 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit met handopsteken unaniem conform voorstel 

 
De vergadering wordt op 07 november  2017 om 20.30 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 12 december  2017 
 
Voorzitter,        Griffier, 
 
 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef       Berry van 't Westeinde 
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Amendement: 
nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 
1 Stijn van den 

Brekel (SP) 
Programmabegroting 2018: Overschotten 
huishoudelijke hulp 

Besluit: De eigen bijdragen verlagen of 
afschaffen met 100.000 euro ten laste van het 
structurele overschot op de begroting. 

 

Verworpen met 3 
stemmen voor (SP en AGR) 
en 12 stemmen tegen 
(LRG, PAG, CDA, VVD, 
PvdA, Groep A) 
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Toezeggingen raad 7 november  2017 
 
 
Voorgesteld wordt te besluiten dat de grijs gemarkeerde toezeggingen afgedaan zijn. 
 
nr Datum 

raad 
Wat Wie Uiterste 

afdoeningsdatum 
Wijze afdoening 

1. 29-9-
2017 

Over de motie "onderzoek ecologische wijk 
Bakertand" gaat het college in gesprek met de 
ontwikkelaar (in dit geval de gemeente Tilburg) 
en zal dit meenemen in de stedenbouwkundige 
visie die de raad gaat bespreken en vaststellen.  
Het schriftelijk verslag komt dan in de 
stedenbouwkundige visie. 

Wethouder Guus 
van der Put 

Nog onbekend  

2. 31-1-
2017 

Locatieonderzoek 't Loket lange termijn: Neemt 
in de uitwerking de functionele eisen voor 
huisvesting 't Loket mee (privacy etc.) 

Wethouder van 
der Heijden 

Nog onbekend Wordt meegenomen in het onderzoek 

3. 31-1-
2017 

Locatieonderzoek 't Loket lange termijn: 
Mainframe wordt in het onderzoek 
meegenomen 

Wethouder Van 
der Heijden 

Nog onbekend Wordt meegenomen in het onderzoek  

4. 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 

5. 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. 
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nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

6. 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. 

7. 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, 
kwetsbaarheid en kosten) helder in beeld te 
brengen en op welk moment in de P&C-cyclus 
deze effecten het beste kunnen worden 
gerapporteerd.   

8. 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. 
 

 


