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BESLUITENLIJST van de raadsvergadering 

 van 11 april 2017 om 20.00 uur 
 

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

Bert Schellekens (Lijst Riel Goirle), Eric Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Liselotte Franssen-du Maine (Lijst Riel-Goirle), Henk Gabriëls (Pro Actief 
Goirle), Piet Poos (CDA), Marije de Groot-Haen (CDA), Corné de Rooij (CDA), Deborah Eikelenboom  (SP), Stijn van den Brekel (SP - met 
uitzondering van agendapunt 5), Arno de Laat (SP),  Johan Swaans (VVD), Ad van Beurden (VVD), Antoon van Baal (PvdA), Pernell Criens (PvdA), 
Willem Couwenberg (Lijst Couwenberg), Tim Appels (Groep A). 

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

Afwezig: Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle) en Paul Schellekens (VVD) 
Voorzitter: Mark van Stappershoef, voorzitter 
Griffier:  Berry van ’t Westeinde 
  
  
Deze vergadering kunt u kijken en beluisteren op https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/11-april/20:00 
 
 
  
Nr. Onderwerp Besluit 
1. In memoriam raadslid Mark van den Hout 

 
De raad herdenkt de heer Mark van den Hout   

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

Corné de Rooij stelt vragen met betrekking tot mediation. 
De burgemeester  beantwoordt de vragen. 
Toezegging: bij het verslag wordt een overzicht gegeven van zaken waarop 
mediation wordt toegepast. 

3. Vaststelling agenda 
 

De agenda wordt vastgesteld. 

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

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/11-april/20:00
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van 7 maart 2017  
 

wordt bijgewerkt. 

5. Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan 
bestemmingsplan "Thomas van Diessenstraat-Kloosterstraat" 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

I. kennis te nemen van het vastgestelde eindverslag van de 
inspraakprocedure dat als bijlage in de 
bestemmingsplantoelichting is opgenomen; 

 
II. in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en 

wethouders van 07-02-2016 gegeven beoordeling van de 
naar voren gebrachte zienswijzen over het ontwerp-
bestemmingsplan "Thomas van Diessenstraat-
Kloosterstraat", zoals uiteengezet in de "Nota zienswijzen 
ontwerp-bestemmingsplan Thomas van Diessenstraat-
Kloosterstraat", welke geacht wordt van dit besluit deel uit 
te maken;  

 
III. geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 a Wet 

ruimtelijke ordening; 
 

IV. het bestemmingsplan "Thomas van Diessenstraat-
Kloosterstraat", bestaande uit de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0785.BP2016003Kloosters-vg01, met de 
bijbehorende bestanden, conform het bepaalde in de 
artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke 
ordening, langs elektronische weg (digitaal) en analoog 
(papieren versie) ongewijzigd vast te stellen, en te bepalen 
dat voor de locatie van de geometrische planobjecten 
gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend 
aan de grootschalige basiskaart (GBK) (2012-02-02); 

Stijn van den Brekel neemt niet deel aan de beraadslaging en 
besluitvorming. 
 
Stemmingen 
Met handopsteken wordt over het voorstel gestemd. De raad stemt 
unaniem in met het voorstel.  
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 
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V. conform het bepaalde in artikel 11 van het Besluit 

uitvoering Crisis- en herstelwet bij de bekendmaking van dit 
besluit te vermelden dat afdeling 2, van hoofdstuk 1, van de 
Crisis- en herstelwet, van toepassing is. 

 
6. Raadsvoorstel Intergemeentelijke samenwerking 

 
Voorgesteld raadsbesluit: 

1. kennis te nemen van het eindrapport van de 
rekenkamercommissie, genaamd 'Meer grip op GHO'; 

2. de uitgangspunten, zoals genoemd in het Raadsbesluit 
kaders samenwerking (2012), het Raadsbesluit addendum 
bij kaders samenwerking (2013) en het Gezamenlijk 
raadskader samenwerking (2015) te bevestigen; 

3. op basis van het huidige fundament de samenwerking met 
Hilvarenbeek en Oisterwijk te verdiepen door meer samen 
te werken in beleidsvoorbereiding; 

4. in de reguliere documenten van de Planning & Control-
cyclus de resultaten van de samenwerking tussen Goirle, 
Hilvarenbeek en Oisterwijk zo goed mogelijk te verwerken; 

5. het standpunt van de raad van Goirle over de 
samenwerking met Hilvarenbeek en Oisterwijk te delen 
met de colleges en raden van beide gemeenten. 

 

 
 
Stemmingen 
Met handopsteken wordt over het voorstel gestemd. Het voorstel wordt 
aangenomen met 15 stemmen voor (LRG, PAG, CDA, SP, VVD, PvdA, Groep 
A) en 1 stem (Lijst Couwenberg) tegen. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 

7. Raadsvoorstel Gôolse democratie 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

1.           In te stemmen met de aanpak "Gôolse democratie" 
2.           Voor de uitvoering van deze aanpak een budget ter 

beschikking te stellen van € 8.000,00 uit de Algemene 
weerstandsreserve 

3.           De begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Stemmingen 
Met handopsteken wordt over het voorstel gestemd. De raad stemt 
unaniem in met het voorstel.  
 
Stemverklaring 
Arno de Laat (SP): 
Zo in eerste instantie aangehoord hebbend, besef ik dat wij als SP, dit al 12 
jaar doen in de Goirlese gemeenschap. Dus voor ons zal het niet veel 
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 vernieuwend zijn, maar ik vind het leuk dat andere partijen dit ook willen 
gaan doen. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 
 
 

8. Raadsvoorstel benoeming commissieleden  
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

1. Mevrouw Monique van Brederode te benoemen als lid van 
de commissie Welzijn; 

2. De heer Cees Pelkmans te benoemen als lid van de 
commissie Ruimte. 

 

Stemming 
Schriftelijk wordt gestemd over de benoeming van de kandidaat. De heren 
Antoon van Baal en Corné de Rooij worden tot stemcommissie benoemd. 
Beide kandidaten worden unaniem met 16 stemmen benoemd. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
Conform het voorstel 
 

9. Raadsvoorstel privatisering accommodatie scouting Goirle 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

1. De accommodatie aan de Wim Rötherlaan 12 per 1 januari 
2017 te privatiseren.  

2. De huidige locatie te verhuren tot 1 januari 2030 voor een 
bedrag van € 875,00 per jaar. Dit bedrag wordt elk jaar 
geïndexeerd. 

3. De opstallen voor een symbolisch bedrag van € 1,00 te 
verkopen en daarvoor een opstalrecht te vestigen. 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
 

10. Raadsvoorstel tegemoetkoming kosten groot onderhoud scouting Riel 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Aan de scouting Bolstergroep Riel een tegemoetkoming in de kosten 
voor groot onderhoud in de periode oktober 2011- december 2016 toe 
te kennen ter hoogte van € 28.266,00 en deze te dekken vanuit de 
Algemene Weerstand Reserve (AWR); 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
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11. Raadsvoorstel algemene subsidieverordening gemeente Goirle 2017  
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Besluit vast te stellen: de Algemene Subsidieverordening gemeente 
Goirle 2017 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 

12. Raadsvoorstel besteding extra middelen kinderen in armoede 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

1. Uitbreiding regelingen Kindpakket per 1-1-2017 voor een 
bedrag van € 26.457,000. 

2. Het college opdracht te geven nadere afspraken te maken 
met Stichting Leergeld over de besteding van € 45.000,00 
per jaar voor de jaren 2017 en 2018. Bestemmingen zijn de 
participatie van AMV'ers, specifieke school gerelateerde 
activiteiten, borgen continuïteit van Stichting Leergeld en 
het bieden van aanvullende financiële ondersteuning aan 
kinderen in armoede. 

3. Apart zetten in de begroting van € 10.000,00 voor een 
nadere invulling ten gunste van kinderen die opgroeien in 
armoede.  

 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 

13. Raadsvoorstel evaluatie Goirle aan de slag, ontwikkeling 
bijstandskosten 2016 en 2017 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

1. Kennis te nemen van de evaluatie van 'Goirle aan de Slag 
2016' 

2. Kennis te nemen van het tekort op het inkomensdeel in 
2016 en het te verwachten tekort in  2017. 

3. Akkoord te gaan met de maatregelen om het tekort te 
verminderen. 

 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
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14. Raadsvoorstel kadernota 2018 en wijziging Gemeenschappelijke 
Regeling GGD Hart voor Brabant 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

1. in te stemmen met de kadernota 2018 van de GGD Hart 
voor Brabant 

2. in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke 
regeling GGD Hart voor Brabant 

 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 

15. Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan 
Campingboederij Breehees 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

I. geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 a Wet 
ruimtelijke ordening; 

 
II. het bestemmingsplan "campingboerderij Breehees", 

bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als 
vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0785.BP2016004Breehees-vg01, met de 
bijbehorende bestanden, conform het bepaalde in de 
artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke 
ordening, langs elektronische weg (digitaal) en analoog 
(papieren versie) ongewijzigd vast te stellen, en te bepalen 
dat voor de locatie van de geometrische planobjecten 
gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend 
aan de grootschalige basiskaart (GBK) 01-08-2016. 

 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 

16. Raadsvoorstel voorbereidingskrediet hoek Tilburgseweg - Kalverstraat  
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

a. Een voorbereidingskrediet van € 36.000,00 beschikbaar te 
stellen voor het doen van onderzoek naar de 

 
Stemmingen 
Met handopsteken wordt over het voorstel gestemd. Het voorstel wordt 
aangenomen met 13 stemmen voor (LRG, PAG, CDA, SP, VVD, PvdA, Groep 
A) en 3 stemmen tegen  (SP) tegen. 



               

 7 

mogelijkheden en consequenties van uitbreiding van de 
bestaande parkeergarage met openbare parkeerplaatsen 
onder de hoek Tilburgseweg -Kalverstraat. 

b. Dit krediet te dekken uit de reserve bovenwijkse 
voorzieningen en de begroting dienovereenkomstig te 
wijzigen. 

 

 
 
 
 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
Conform het voorstel 
 

17. Aanvraag uitvoeringskredieten rotonde Turnhoutsebaan-Poppelseweg 
en kruispunt Turnhoutsebaan-Rillaersebaan (VRI) 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

a. De deelprojecten: verbetering kruispunt Rillaersebaan, de 
rotonde Poppelseweg en het groot onderhoud nabij 
rotonde Poppelseweg in 2017 uit te gaan voeren; 

b. Een uitvoeringskrediet van € 1.349.035,00 (excl. BTW) 
beschikbaar te stellen vooruitvoering van  het  verbeteren 
van het kruispunt Rillaersebaan (VRI); 

c. Een uitvoeringskrediet van €  656.200,00 (excl. BTW) 
beschikbaar te stellen voor uitvoering van de rotonde 
Poppelseweg ; 

d. Een uitvoeringskrediet van € 525.850,00 (excl. BTW) 
beschikbaar te stellen voor uitvoering van het groot 
onderhoud vlakbij de toekomstige rotonde Poppelseweg; 

e. Deze uitvoeringskredieten tot een bedrag van € 
2.531.085,00 ten laste van de reserve Turnhoutsebaan te 
brengen; 

f. Een krediet van € 155.000,00 voor het opwaarderen van de 
parallelweg om deze in te kunnen zetten als by-pass 
(conform plan van inschrijver), de kapitaalslasten hiervan 
(zijnde € 10.075,00) te dekken uit de post groot onderhoud 
wegen; 

g. De begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
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18. Raadsvoorstel Financiële verordening 2017  
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
De Financiële verordening gemeente Goirle 2017 vast te stellen de: 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 

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

burgemeester en wethouders  gesteld ter voorbereiding van 
raadsbesluit. 
A1 Brief Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant d.d. 1-3-2017 
over kadernota 2018  
- Kadernota 2018 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

 
B. De volgende stukken worden besproken in de commissie 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
 
C. De volgende stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

C1 Kaderbrief Regionaal Ambulance Vervoer  d.d. 3-2-2017 over 
begroting 2018  
C2 Participatieraad Goirle jaarverslag 2016  
- Participatieraad jaarplan 2017  
C3 FNV d.d. 9-3-2017 Witboek Taxi: doorgeslagen 
aanbestedingsdrift zet taxichauffeurs de kou  
C4 Rekenkamercommissie Dongen-Goirle-Loon op Zand over 
nieuwsbrief maart 2017  
C5  Email T. Appels d.d. 15-3-2017 over afsplitsing raadsfractie  
C6 Rapport Hart van Brabant: raadsleden met een hart voor 
Brabant  
C7  Ernst & Young Accountants:  Managementletter Gemeente 

De raad neemt kennis van de ingekomen stukken en stemt in met de 
voorgestelde wijze van afhandeling. 
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Goirle n.a.v. tussentijdse controle 2016  
C8 Brief Statenfractie Partij voor de Dieren d.d. 21-3-2017 over 
Ontwerpwijziging Verordening ruimte 2014 en de gevolgen voor 
gemeenten  
C9 Brandbrief slagkracht Jeugdbescherming ontvangen april 2017 
van wethouders uit gemeente Tilburg - Breda en Bergen op Zoom  
C10 Brief Regio Hart van Brabant d.d. 23-3-2017 over herijkte 
regiobegroting 2016 en 2017 jeugd  
C11 Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG) met 
Begroting Boog 2017  
- Reactie college d.d. 28-3-2017 over begroting 2017 Stichting 
Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG) 
C12 Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Dorpsstraat 63 
C13 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. 
E1 Reactie college d.d. 29-3-2017 op Kaderbrief Veiligheidsregio 
Midden en West-Brabant 
 

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 
G1 Beantwoording schriftelijk gestelde vragen SP over hoeveel 
verzoeken er zijn geweest voor individuele bijzondere bijstand 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2017/11-april/20:05/Reactie-Kaderbrief-VR-MWB-2018-1.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2017/11-april/20:05/Reactie-Kaderbrief-VR-MWB-2018-1.pdf
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20. Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp: locatie 
antennemast Veertels Riel roept het college op om 
• het besluit tot plaatsing van een antennemast tussen de 
Veertels en Gravenhof te heroverwegen, ongeacht en vooruitlopend op 
het advies van de commissie voor bezwaarschriften; 
• de zonering zoals in het Antennebeleid vastgelegd  te herzien 
en meer rekening te houden met de door de raad gegeven adviezen en 
de toen ingediende zienswijzen 
• in de toekomst bij alle te nemen besluiten bewust de 
consequenties voor de burgers voor ogen te houden. 

Over de motie wordt met handopsteken gestemd. De motie is aanvaard 
met 10 stemmen voor (LRG, CDA, SP, Lijst Couwenberg) en 6 stemmen 
tegen (PAG, VVD, PvdA, Groep A) 

 
De vergadering wordt op 11 april 2017 om 22.10 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 9 juni  2017 
 
Voorzitter,         Griffier, 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef,       Berry van 't Westeinde, 
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Amendementen:  
nr Indiener Agendapunt / onderwerp Besluit Stemming 
     
     
     
 
 
Moties:  
nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 
1 CDA 20. Motie over een niet op de agenda opgenomen 

onderwerp: locatie antennemast Veertels Riel 
roept het college op om 
• het besluit tot plaatsing van een 
antennemast tussen de Veertels en Gravenhof te 
heroverwegen, ongeacht en vooruitlopend op 
het advies van de commissie voor 
bezwaarschriften; 
• de zonering zoals in het Antennebeleid 
vastgelegd  te herzien en meer rekening te 
houden met de door de raad gegeven adviezen 
en de toen ingediende zienswijzen 
• in de toekomst bij alle te nemen 
besluiten bewust de consequenties voor de 
burgers voor ogen te houden. 

De motie is aanvaard met 
10 stemmen voor (LRG, 
CDA, SP, Lijst 
Couwenberg) en 6 
stemmen tegen (PAG, 
VVD, PvdA, Groep A) 
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Toezeggingen raad 11 april 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  

      
      
1. 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 

2. 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  

3. 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 

4. 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 

5. 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.  

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. 
 

 


