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BESLUITENLIJST van de raadsvergadering 

 van 11 juli 2017 om 20.00 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 (Pro Actief Goirle), Piet Poos (CDA), Corné de Rooy (CDA),  Marije de Groot-
Haen (CDA), Deborah Eikelenboom  (SP), Stijn van den Brekel (SP), Arno de Laat (SP),  Paul Schellekens (VVD), Johan Swaans (VVD), Ad van 
Beurden (VVD), Antoon van Baal (PvdA), Pernell Criens (PvdA),  Tim Appels (Groep A). 

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

Afwezig: Willem Couwenberg (Lijst Couwenberg) 
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-juli/20:00 
 
  
Nr. Onderwerp Besluit 
1. Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde (‘Vragenuurtje’) 

  
Corné de Rooij stelt vragen over de uitvoering van de moties 
mediation en antennemast Riel. 
Burgemeester Van Stappershoef beantwoordt de vraag over 
mediation. 
Wethouder Guus van der Put beantwoordt de vraag over de 
antennemast. 
Corné de Rooij stelt aanvullende vragen over beide onderwerpen. 
   

2. Vaststelling agenda 
 

De agenda wordt vastgesteld. 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/11-juli/20:00
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3. Vaststelling van de besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 6 juni 
2017  
 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld en de 
toezeggingenlijst wordt bijgewerkt. 

4. Raadsvoorstel jaarstukken 2016 
Voorgesteld raadsbesluit: 
I. de jaarstukken 2016 vast te stellen; 
II. de in de jaarstukken 2016 toegelichte overschrijdingen te autoriseren; 
III. in te stemmen met de volgende bestemming van het voordelig resultaat 

ter hoogte van € 2.704.183,22: 
a) het bestemmen van € 500.000,00 t.b.v. een revolving fund voor 

blijversleningen; 
b) het bestemmen van € 500.000,00 t.b.v. een revolving fund voor 

duurzaamheidsleningen; 
c) het storten van de rest van het voordelig resultaat ter hoogte 

van € 1.704.183,22 in de algemene weerstandsreserve; 
IV. de begroting 2017 te wijzigen als gevolg van de bestemming van het 

voordelig resultaat 2016. 
 

Motie 
Door Marije de Groot (CDA) wordt een motie ingediend (M1). 
De motie wordt ingetrokken.  
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform voorstel 

5. Raadsvoorstel bestuursrapportage 2017 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
vast te stellen de 20e wijziging van de begroting 2017 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform voorstel 
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6. Raadsvoorstel jaarrekening 2016, begroting 2017 en aanvullend 
subsidieverzoek  stichting SCAG 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
a) Het tekort in 2016 van € 45.782,00 als een aanvullende subsidie, en het 

te verwachten tekort van € 34.394,00 als een garantiesubsidie 
beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de algemene 
weerstandsreserve (AWR). Wanneer het tekort van € 34.394,00 voor 
2017 lager uitvalt zal de subsidie evenredig worden verlaagd. 

Amendement 
Door Bert Schellekens (LRG) wordt een amendement ingediend. 
(A1 - zie hieronder) 
 
Stemmingen 
Het amendement wordt door stemming bij handopsteken 
verworpen (zie hieronder). 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform voorstel 
 

7.  Raadsvoorstel begroting en jaarverslag Hart van Brabant  
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
1.          kennis te nemen van de concept jaarrekening 2016 (incl. jaarcijfers 

Jeugdhulp); 
2.          kennis te nemen van de ontwerp begroting 2018; 
3. geen zienswijzen in te dienen op de jaarrekening 2016 noch op de 

begroting 2018; 
4. het algemeen bestuur van de Regio Hart van Brabant hiervan in kennis te 

stellen. 
 

Stemmingen 
Met handopsteken wordt gestemd over het voorstel.  
De heren Arno de Laat en Henk Gabriëls zijn niet bij de stemming 
aanwezig. 
Het voorstel is aanvaard met 13 stemmen voor (PAG, CDA, SP, 
VVD, PvdA,  Groep A) en 3 stemmen (Lijst Riel Goirle)  tegen. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit conform voorstel 

8. Raadsvoorstel Wet Voorkeursrecht Gemeenten Fokmast-Regte Heide 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Op grond van artikel 5 Wvg een viertal percelen nabij de Fokmast in Goirle aan 
te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de 
Wvg van toepassing zijn, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als 
zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met datum 25-04-2017 en 
perceelslijst, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun 
grootte, alsmede de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de 
daarop rustende beperkte rechten, één en ander naar de stand van de openbare 
registers van het Kadaster per 24 april 2017, met de aantekening dat deze 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform voorstel 
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percelen eerder in een aanwijzing betrokken zijn geweest, zijnde de aanwijzing 
van 25 april 2017 ingevolge artikel 6 Wvg. 
 

9. Raadsvoorstel kredietaanvraag ondergrondse containers  
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
In te stemmen met de aanschaf van 3 ondergrondse containers en hiervoor een 
krediet beschikbaar te stellen van € 30.000,00. 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform voorstel 

10. Raadsvoorstel aanpassen Tarieventabel 2017 afvalstoffenheffing 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Wijziging van de Tarieventabel 2017 behorende bij de Verordening 
afvalstoffenheffing 2016 (eerste wijziging) vast te stellen 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform voorstel 

11. Raadsvoorstel zonnepanelen op het gemeentehuis 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
1. Een krediet van maximaal € 110.000,00 beschikbaar stellen voor 

zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. 
2. De begroting 2017 hiervoor dienovereenkomstig te wijzigen. 

Stemverklaring dhr. De Laat: 
Het was mijn maidenspeech in de commissie Ruimte van april 
2010. Toen was ik er al over begonnen om zonnepanelen op het 
gemeentehuis en ik ben heel blij dat ze er binnenkort opkomen. En 
ik hoop heel binnenkort want de zon schijnt en dan kunnen we er 
meteen van profiteren. Dus hartstikke voor. 
 
 Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform voorstel 
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12. Raadsvoorstel bestemmingsplan Dorpsstraat 63 Goirle 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
1. kennis te nemen van het vastgestelde "Eindverslag inspraakprocedure 

 voorontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 63 Goirle"; 
2. in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wethouders 

van 09-05-2017,  
 onder punt 7 (7. Zienswijzen) gegeven beoordeling van de naar voren 

gebrachte zienswijze  
 over het ontwerp-bestemmingsplan "Dorpsstraat 63 Goirle", welke 

beoordeling geacht wordt van dit besluit deel uit te maken; 
3.  geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 Wet ruimtelijke 

ordening; 
4. het bestemmingsplan "Dorpsstraat 63 Goirle", bestaande uit de 

geometrisch bepaalde  planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0785.BP2016001Dorpsstra-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 grootschalige 
basiskaart (GBK) (2015-08-19). 

 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform voorstel 

13. Raadsvoorstel blijverslening gemeente Goirle 2017 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
De Verordening blijverslening gemeente Goirle 2017 vast te stellen 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform voorstel 
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14. Raadsvoorstel Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2017 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
vast te stellen: de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 
2017 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform voorstel 

15. Raadsvoorstel actualiseren verordening 213 en 213A van de Gemeentewet 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van 
de financiële organisatie van de gemeente Goirle 2017 vast te stellen 
Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid 
en de doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de 
gemeente Goirle 2017 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform voorstel 

16. Raadsvoorstel legestarieventabel AVOI 2017 / werkwijze grootschalige 
netwerkprojecten 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
De derde wijziging van de legestarieventabel 2017 behorende bij de 
legesverordening 2016. 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform voorstel 
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17. Ingekomen stukken 
 
A. De volgende stukken worden voor advies in handen van burgemeester 

en wethouders  gesteld ter voorbereiding van raadsbesluit. 
A1 Jaarrapport Hart van Brabant 2016  
A2 Brief Hart van Brabant d.d. 30-5-2017 over jaarrapport 2016  
A3  Ledenbrief CAR UWO over technische wijzigingen CarUwo  

(raadsbesluit is gedelegeerd aan werkgeverscommissie) 
- bijlage 1 bij technische loga-brief 2017 CAR UWO  
- bijlage 2 bij technische loga-brief 2017  

 
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  Brief Prodemos d.d. 18-5-2017 over Deelname aan Dag van de 

Democratie 2017  
C2  Brief RADAR d.d. 17-5-2017 over monitor Discriminatie  

- Monitor discriminatie 2017 Radar  
C3   Aanbiedingsbrief Jaarverslag Klachtencoördinator 2016  

- Jaarverslag klachtencoördinator 2016  
C4  Jaarverslag ombudsman 2016 
C4   Jaarverslag meldpunt regeling klokkeluiders 
C5              Jaarverslag en reactie Commissie voor bezwaarschriften  
C6  Brief Kompaan en de Bocht d.d. 8-6-2017 over inzake ambities 

en begroting 2018  
C7  Onderzoeksrapport Provincie Noord-Brabant: Ondertussen in 

het buitengebied  
C8  Brief Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport d.d. 13-6-

2017: Kwartaalbrief actuele ontwikkelingen 
C9             Inhoud Leesmap 

 
 

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

G1 Antwoord op schriftelijke vragen CDA d.d. 12-5-2017 over  
verkeersveiligheid 

 
 
De vergadering wordt op 11 juli  2017 om  21.50 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 26 september  2017 
 
Voorzitter,        Griffier, 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef       Berry van 't Westeinde 
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Amendement: 
nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 
A1 LRG, Bert 

Schellekens 
6. Raadsvoorstel Jaarrekening 2016, begroting 
2017 en aanvullend subsidieverzoek  stichting 
SCAG 

De huidige tekst van het besluit te vervangen 
door: 
Het tekort in 2016 van € 45.782,00 als een 
lening, en het te verwachten tekort van € 
34.394,00 eveneens als een lening beschikbaar 
te stellen en dit te dekken uit de algemene 
weerstandsreserve (AWR). Wanneer het tekort 
van € 34.394,00 voor 2017 lager uitvalt zal de 
lening evenredig worden verlaagd. 

Verworpen met 3 
stemmen voor (LRG) en 15 
stemmen tegen (PAG, 
CDA, SP, VVD, PvdA, Groep 
A) 

 
 
 
Moties:  
nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 
M1 CDA, Marije de 

Groot 
4. Raadsvoorstel jaarstukken 2016; aantal 
bestedingen op het gebied  

verzoekt het college 
• de schoolbesturen te faciliteren om met 
ingang van schooljaar 2017-2018 het Marietje 
Kesselsproject op te starten, te financieren uit de 
AWR 
• dit project structureel aan de scholen 
aan te bieden en in de begroting op te nemen 
• in overleg met de schoolbesturen een 
inventarisatie te maken van de benodigde ict-
apparatuur (computers, laptops etc) en die 
eenmalig te financieren uit de AWR 
• de lokale educatieve agenda 2012-2015 
met de scholen te evalueren en te actualiseren 

Ingetrokken. 
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Toezeggingen raad 6 juni 2017 
 
 
Voorgesteld wordt te besluiten dat de grijs gemarkeerde toezeggingen afgedaan zijn. 
 
nr Datum 

raad 
Wat Wie Uiterste 

afdoeningsdatum 
Wijze afdoening 

1. 6-6-2017 Herindelingsontwerp grenswijziging Bakertand: 
opnieuw met Tilburg in gesprek te gaan om te 
praten over de financiën. 

Wethouder Van 
der Put 

September Wordt meegenomen in het raadsvoorstel 

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. 
 

 
 
 


