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BESLUITENLIJST van de raadsvergadering 

 van 9 mei 2017 om 19.00 uur 
 

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

Bert Schellekens (Lijst Riel Goirle), Eric 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 (na agendapunt 1),Piet Poos (CDA), Marije de Groot-Haen (CDA), Corné de 
Rooij (CDA), Deborah Eikelenboom  (SP), Stijn van den Brekel (SP), Paul Schellekens (VVD), Johan Swaans (VVD), Ad van Beurden (VVD), Antoon 
van Baal (PvdA), Pernell Criens (PvdA), Willem Couwenberg (Lijst Couwenberg) (vanaf 21:00 uur), Tim Appels (Groep A). 

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

Afwezig: Tim Appels (Groep A), Willem Couwenberg (tot 21:00 uur), Arno de Laat (SP), Corné de Rooy (tot 19:15 uur) 
Voorzitter: Mark van Stappershoef, voorzitter 
Griffier:  Berry van ’t Westeinde 
  
  
Deze vergadering kunt u kijken en beluisteren op https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/09-mei/19:00 
 
  
Nr. Onderwerp Besluit 
1. Onderzoek geloofsbrieven en installatie nieuw raadslid mevrouw 

C.A.M. van Neerven 
 

Door de raad wordt een commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven 
geïnstalleerd bestaande uit Erik Schellekens, Marije de Groot en Johan 
Swaans. De commissie adviseert positief over de toelating van Christel van 
Neerven. 
 
Uiteindelijk  raadsbesluit 
Conform het voorstel. 
 
Mevrouw Van Neerven legt de verklaring en belofte af. 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/09-mei/19:00
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2. Raadsvoorstel benoeming commissieleden 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Mevrouw Brigit de Kort te benoemen als lid van de commissie Welzijn; 
De heer Jochem de Jong te benoemen als lid van de commissie Ruimte; 
De heer Henk Gabriëls te benoemen als lid van het audit-comité. 
 

Stemmingen 
Schriftelijk wordt gestemd over de benoeming van de kandidaat. De heren 
Deborah Eikelenboom en Ad van Beurden worden tot stemcommissie 
benoemd. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
Alle drie de kandidaten worden unaniem met 16 stemmen benoemd. 
 

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

Er zijn geen vragen ingediend. 
 

4. Vaststelling agenda 
 

De agenda wordt vastgesteld. 

5. Vaststelling van de besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering 
van 11 april 2017 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld en de toezeggingenlijst 
wordt bijgewerkt. 

6. Raadsvoorstel Voorjaarsnota ter voorbereiding op de begroting 2018 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

a. In te stemmen met de Voorjaarsnota 2018 en de daarin 
vastgestelde kaders die dienen als uitgangspunt voor de 
begroting 2018. 

b. In te stemmen met het toevoegen van extra budget van € 
150.000,00 aan de budgetten sociaal domein ten behoeve van 
de aanbesteding van voorliggend veld en dat te dekken uit de 
reserve sociaal domein. 

 

Moties en amendementen  
2 moties (M1 en M2) en 1 amendement (A1) worden ingediend. 
(zie hieronder). 
 
Stemmingen 
Motie 1 en het amendement zijn ingetrokken.  Motie 2 is overgenomen 
door het college en wordt niet in stemming gebracht. 
  
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad stemt zonder hoofdelijke stemming in met het besluit. 
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7. Ingekomen stukken 
 
A. De volgende stukken worden voor advies in handen van 

burgemeester en wethouders  gesteld ter voorbereiding van 
raadsbesluit. 
A1 Regionaal Ambulancevervoer (RAV) Aanbiedingsbrief d.d. 11-4-
2017 over begroting 2018    
- Aanbiedingsbrief d.d.11-4-2017 over jaarstukken 2016  
- Begroting 2018 
- Jaarstukken 2016 met accountantsverklaring  
 A2  Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aanbiedingsbrief 
d.d. 14-4-2017 over  jaarrekening 2016 en begroting 2018  
- Jaarrekening 2016  
- Begroting 2018  
A3 Hart van Brabant concept jaarrapport 2016  
A4 Omgevingsdienst aanbiedingsbrief d.d. 14-4-2017 over 
voorlopige jaarrekening 2016  
- Voorlopige jaarrekening 2016  
- Aanbiedingsbrief d.d. 14-4-2017 ontwerpbegroting 2018  
- Ontwerpbegroting 2018  
A5 Brief GGD d.d. 14-4-2017 over jaarstukken 2016 en begroting 
2018  
- Accountantsverslag 2016  
- Begroting 2018  
- Jaarrekening 2016  
- Jaarverslag 2016  
- Kadernota 2018 
 

B. De volgende stukken worden besproken in de commissie 
B1 Verzoek burgers om burgerinitiatief d.d. 1-4-2017 over 
beschikbaar stellen kleine kavels 
 
 

De raad neemt kennis van de ingekomen stukken en stemt in met de 
voorgestelde wijze van afhandeling. 



               

 4 

C. De volgende stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
C1 Informatiebrief d.d. 28-3-2017 over Doelgroepenvervoer Regio 
Hart van Brabant  
C2 Brief Provincie Noord-Brabant d.d. 31-3-2017 over 
Begrotingscirculaire 2017 voor de raad  
C3 Brief Hart van Brabant d.d. 6-4-2017 inzake democratische 
legitimatie 
C4 Brief Regio Hart van Brabant d.d. 23-3-2017 over herijkte 
regiobegroting 2016 en    2017 
C5 Brief gemeente Waalwijk aan informateur mw. Schippers d.d. 
10-4-2017 over ondermijnende criminaliteit 
C6 Brief inwoner Goirle d.d. 15-4-2017 over gehandicapten en 
ouderenbeleid 
C7 Raadsvoorstel jaarverslag Leerplicht  
- Jaarverslag Leerplicht 2015-2016 
C8 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. 

 
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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8. Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp: 
bestemmingsplan Heisteeg 
Nu reeds aan het College het signaal te geven dat de raad niet mee zal 
werken aan het wijzigen van het bestemmingsplan Heisteeg en vast wil 
houden aan het huidige bestemmingsplan 
 

De motie wordt ingetrokken / niet in stemming gebracht, in verband met 
de overleg tussen de verschillende betrokken partijen.   

 
De vergadering wordt op 9 mei 2017 om  22.10 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 6 juni  2017 
 
Voorzitter,         Griffier, 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef,       Berry van 't Westeinde, 
  



               

 6 

 
Amendement: 
nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 
A1 SP - Lijst 

Couwenberg 
Voorjaarsnota: dekking extra budget sociaal 
domein uit de AWR 

De raad besluit beslispunt  b van de 
voorjaarsnota te wijzigen in:  
In te stemmen met het toevoegen van extra 
budget van € 150.000,00 aan de budgetten 
sociaal domein ten behoeve van de 
aanbesteding van voorliggend veld en dat te 
dekken uit de AWR. 

INGETROKKEN: komt 
mogelijk terug bij de 
jaarrekening. 

 
Moties:  
nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 
M1 SP Voorjaarsnota: Detacheren mensen met 

arbeidsbeperking 
Verzoekt het college om: 
Geschikte werknemers met een 
arbeidsbeperking via een dienstverband bij de 
gemeente Goirle te detacheren bij de 
Diamantgroep, dit uiteraard in goed overleg met 
alle betrokkenen. 

INGETROKKEN 

M2 SP Voorjaarsnota: Afhaalpunt voedselbank Draagt het college op: 
Om met de voedselbank Tilburg , 
initiatiefnemers voor het afhaalpunt en Contour 
de Twern, in gesprek te gaan om de 
mogelijkheden voor een afhaalpunt in Goirle te 
bespreken. 

Overgenomen door 
college, niet in stemming 
gebracht 

M3 LRG Motie over een niet op de agenda opgenomen 
onderwerp: bestemmingsplan Heisteeg 
 

Nu reeds aan het College het signaal te geven 
dat de raad niet mee zal werken aan het wijzigen 
van het bestemmingsplan Heisteeg en vast wil 
houden aan het huidige bestemmingsplan 
 

INGETROKKEN 
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Toezeggingen raad 9 mei 2017 
 
 
Voorgesteld wordt te besluiten dat de grijs gemarkeerde toezeggingen afgedaan zijn. 
 
nr Datum 

raad 
Wat Wie Uiterste 

afdoeningsdatum 
Wijze afdoening 

1. 11-4-
2017 

Vragenuur over mediation: bij het verslag wordt 
een overzicht gegeven van zaken waarop 
mediation wordt toegepast. 

Burgemeester Bij verslag Het overzicht volgt in een aparte raadsinformatie 

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. 

6. 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.  
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nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

7. 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. 

8. 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.   

9. 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. 
 

 


