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BESLUITENLIJST van de raadsvergadering 

 van 26 september 2017 om 20.00 uur 
 

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

Bert Schellekens (Lijst Riel Goirle), Eric Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Mark van Oosterwijk (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),  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: Liselotte Franssen-du Maine (Lijst Riel-Goirle), Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Ad van Beurden (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/2017/24-september/20:00 
 
  
Nr. Onderwerp Besluit 
1. Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde (‘Vragenuurtje’) 

  
Er zijn geen vragen. 

2. Vaststelling agenda 
 

De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Vaststelling van de besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 11 en 
18 juli 2017 
 
 

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld en de 
toezeggingenlijsten worden bijgewerkt. 
Mevrouw Criens vraagt naar aanleiding van de besluitenlijst of 
mensen al gebruik kunnen maken van blijverslening en 
duurzaamheidslening? Op website bekend? 
Wethouder Guus van der Put geeft aan dat de blijversregeling  al is 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/24-september/20:00
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vastgesteld. Over de duurzaamheidsregeling  wordt nog gewerkt. 
Dit wordt breed bekend gemaakt.  

4. Raadsvoorstel vaststellen herindelingsregeling Bakertand 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
1. de ingediende zienswijzen niet relevant te verklaren;  
2. evenals de raad van de gemeente Tilburg de herindelingsregeling vast te 

stellen strekkende tot een wijziging van de grens tussen de gemeenten 
Tilburg en Goirle in het gebied Bakertand, ten zuiden van de A58, een en 
ander zoals aangegeven op bij dit besluit behorende kaart en de bij dit 
besluit behorende concept-grensbeschrijving; 

3. Gedeputeerde Staten, onder toezending van deze herindelingsregeling met 
bijbehorende tekeningen, te verzoeken om een beschrijving vast te stellen 
van de grenzen, zoals aangegeven op de tekeningen; 

 
 

Motie 
Er wordt 1 motie ingediend (M1) (zie hieronder) 
 
Toezeggingen 
College wil over de motie overnemen. Over de motie 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. 
 
Stemmingen 
De motie wordt overgenomen door het college en niet in 
stemming gebracht. 
Het voorstel wordt bij stemming met handopsteken unaniem 
aanvaard. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit conform het raadsvoorstel. 
 
 

5. Raadsvoorstel uitvoeringskrediet Tilburgseweg 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
1. Kennis te nemen van het definitief ontwerp van de Tilburgseweg en 

realisatie centrumcirculatie 
2. De uitvoeringskredieten ad € 1.027.000,00 beschikbaar te stellen. 
3. In te stemmen met de voorgestelde wijze van dekking; 
4. In de begroting van 2018 rekening te houden met extra kapitaallasten ad  

€ 10.924,00. 
 

Stemmingen 
Met handopsteken wordt over het voorstel gestemd.  
Het voorstel wordt verworpen met  7 stemmen voor (VVD, PvdA, 
Lijst Riel Goirle, Lijst Appels) en 9 stemmen tegen (PAG, CDA, SP en 
Lijst Couwenberg). 
 
Stemverklaringen 
De heer de Rooij: Ik heb het net al gezegd maar dan ter 
verduidelijking: de opdracht blijft liggen, college besef dat. Wij 
verwachten opnieuw een voorstel als het gaat om de Tilburgseweg 
2 richtingen. 
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De heer de Laat: Ik sluit me aan bij de woorden van de heer de 
Rooij. Ik hoop dat het college met minimaal twee varianten komt. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
Het voorstel wordt verworpen. 

6. Raadsvoorstel wijziging Afvalstoffenverordening 2009 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
vast te stellen de tweede wijziging van de Afvalstoffenverordening van de 
gemeente Goirle 2009 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform voorstel 
 

7.  Raadsvoorstel beslissing op bezwaarschriften inzake vestiging voorkeursrecht 
Fokmast-Regte Heide 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
De adviezen van de commissie voor bezwaarschriften over te nemen en het 
bestreden besluit te handhaven. 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
Het CDA tekent aan dat zij tegen het voorstel zijn. 
De raad besluit zonder stemming conform voorstel 
 

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

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

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 Raadsbesluit gemeente Etten Leur over zienswijze begroting 2018 
Veiligheidsregio MWB  
C2  Brief Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen d.d. juni 2017 
met jaaroverzicht 2016  

De raad stemt in met de voorgestelde afhandeling van de 
ingekomen stukken. 
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- Jaaroverzicht Agrarische Bouwaanvragen 2016  
C3 Brief Kompaan en de Bocht d.d. 13-7-2017 met aanbieding sheets  
- Factsheet 2016 Kompaan en de Bocht  
C4 Begeleidende brief Veiligheidsregio MWB d.d. 14-7-2017 over 
vastgestelde begroting 2018  
- Vastgestelde Begroting 2018 Veiligheidsregio MWB  
C5  Overzicht reacties gemeenten op jaarrekening 2016 en begroting 
2018 Veiligheidsregio MWB 
C6 Bezwaarbrief namens omwonenden bouwplannen Leijoever d.d.  
17-7-2017  
C7 Brief GGD HvB d.d. 14-7-2017 over vaststellen jaarstukken 2016 en 
begroting 2018  
C8  Memo college d.d. 18-7-2017 over Horizontale verantwoording 
uitvoering Archiefwet 1995  
C9 Stand van zaken Samen voor de Jeugd Regio Hart van Brabant  
C10 Brief Omgevingsdienst d.d. 16-8-2017 over vastgestelde 
jaarrekening 2016 en begroting 2018 
C11 Brief Veiligheidsregio d.d. 24-7-2017 aan colleges over WOB 
verzoek AVRO/TROS 2017  
- Brief Veiligheidsregio d.d. 5-7-2017 over beantwoording WOB  

verzoek Avro Tros 1vandaag  
C12 Brief Regio Hart van Brabant d.d. 21-7-2017 over vastgestelde 
jaarrapportage 2016 en begroting 2018  
C13 Nieuwsbrief Midden-Brabant Glasvezel  
C14 Memo d.d. 31-1-2017 over evaluatie Toezicht en Handhaving  
- Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2017  
- Evaluatie Toezicht en Handhaving 2016 
C15 Inhoud leesmap 
 

D. De volgende stukken in handen van burgemeester en wethouders te 
stellen ter afdoening. 
Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
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E. De volgende stukken te beantwoorden volgens concept antwoord. 
 E1 Email burger d.d. 6-6-2017 over Ireen Wüsttrofee 

 Email burgemeester M. van Stappershoef d.d. 13-7-2017 aan burger  
over email Ireen  Wüsttrofee 

 E2 Brief gemeenteraad d.d. 15-9-2017 aan burger over email Ireen  
Wüsttrofee 

 E3 Email burger d.d. 14-6-2017 over project "Een waardig afscheid van 
abortuskinderen" 

 E4 Brief gemeenteraad d.d. 15-9-2017 aan burger over subsidie 
waardig afscheid  abortuskinderen  

 
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 Vragen LRG over voortgang vervangende nieuwbouw basisschool 
De Vonder 
G2 Antwoorden op vragen LRG over voortgang vervangende 
nieuwbouw basisschool De Vonder 

 
 
De vergadering wordt op 26 september  2017 om   uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 31 oktober  2017 
 
Voorzitter,        Griffier, 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef       Berry van 't Westeinde 
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Moties:  
nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 
M1 Deborah 

Eikelenboom (SP) 
en Mark van 
Oosterwijk (PAG) 

Onderzoek ecologische woonwijk in de Bakertand Draagt het college op: 
- de mogelijkheden voor een ecologische 
woonwijk in de Bakertand te onderzoeken; 
- hierbij aansluiting te zoeken bij 
burgerinitiatieven op dat gebied, zoals het 
burgerinitiatief Kleine Kavels; 

Overgenomen door het 
college. Niet in stemming 
gebracht. 
Over de motie 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. 
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Toezeggingen raad 26 september 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. 
 

 
 
 


