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BESLUITENLIJST van de raadsvergadering BEGROTING 

 van 13 maart 2018 om 20.00 uur 
 

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

Bert Schellekens (Lijst Riel Goirle), Liselotte Franssen-du Maine (Lijst Riel-Goirle), Eric Schellekens (Lijst Riel-Goirle - afwezig bij agendapunten 12 
t/m 14), Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle), Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Marije de Groot-Haen (CDA), Piet Poos (CDA), Corné de Rooy 
(CDA),  Deborah Eikelenboom  (SP), Stijn van den Brekel (SP),  Johan Swaans (VVD),  Ad van Beurden (VVD) , Paul Schellekens (VVD), Antoon van 
Baal (PvdA),  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: Christel van Neerven (Pro Actief 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/2018/13-maart/20:00 
 
 Nr. Onderwerp Besluit 
1. Vragenuurtje van de raad 

  
Marije de Groot-Haen vraagt naar de "frisdenkers" die een 
taskforce vormen voor ontwikkeling van de SCAG.  
Wethouder Guus van der Put geeft antwoord op de vragen. 
Corné de Rooij stelt vragen over landgoed Leijvennen in Riel.  
Wethouder Guus van der Put beantwoordt de vragen. 
Vervolgvragen worden gesteld door Bert Schellekens 
Wethouder Guus van der Put beantwoordt de vragen. 
Corné de Rooij stelt vragen over woningbouw. Er is een duidelijk 
mandaat voor actieve sturing. 
Wethouder Guus van der Put  beantwoordt de vragen.  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/13-maart/20:00
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Vervolgvragen worden gesteld door Arno de Laat, Henk Gabriëls 
en Corné de Rooij. 
Wethouder Guus van der Put  beantwoordt de vragen. 
 

2. Opening en vaststelling agenda 
 

Aan de agenda wordt een motie over een niet op de agenda 
opgenomen onderwerp "Handhaving" toegevoegd. De agenda 
wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 

3. Vaststelling van de besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van  
30 januari 2018 
 

 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld en de 
toezeggingenlijst wordt doorgenomen. 

4. Raadsvoorstel Gôolse democratie 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
1.           Instemmen met het starten met de nieuwe werkwijze met ingang van 

29 maart (nieuwe raadsperiode); 
2. ten behoeve van het experiment met de nieuwe werkwijze vooralsnog 

af te wijken van  het Reglement van Orde van de gemeenteraad en de 
verordening op de raadscommissies;  

3. een bedrag van € 100.000,00 beschikbaar te stellen en dit te dekken 
uit de AWR voor ondersteuning van griffie en organisatie voor de 
invoering van deze verandering en hiervoor de begroting te wijzigen; 

4. het college opdracht te geven vanuit de eigen rol de invoering van 
deze nieuwe werkwijze te ondersteunen. 

 

 
 
Moties en amendementen 
Een amendement (A1) wordt ingediend door Marije de Groot 
(CDA) en Bert Schellekens (LRG). Zie hieronder. Het amendement 
wordt ingetrokken. 
 
Stemmingen   
Met handopsteken wordt het voorstel aanvaard met 14stemmen 
voor (Lijst Riel Goirle, Pro Actief Goirle, CDA, VVD, PvdA en Groep 
Appels) en 4 stemmen tegen (SP en Arbeiderspartij Goirle Riel).  
 
Stemverklaring 
Deborah Eikelenboom: de SP ondersteunt de Goirlese 
democratie van harte maar het bedrag van € 100.000 vinden wij 
echt teveel dus daarom zullen we uiteindelijk tegen stemmen. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
Conform het voorstel 

5. Raadsvoorstel papierloos werken gemeenteraad 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

 
 
Moties en amendementen 
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1. met ingang van de nieuwe raadsperiode overgaan tot papierloos 
vergaderen; 

2. de begroting te wijzigen in overeenstemming met dit voorstel 
 

 
 

Een motie (M1) wordt ingediend door Deborah Eikelenboom (SP) 
Zie hieronder.  
 
Stemmingen   
Met handopsteken wordt de motie aangenomen met met 10 
stemmen voor (CDA De Rooij), SP, VVD, PvdA en Arbeiderspartij 
Goirle Riel) en 8 stemmen tegen (LRG, PAG, CDA (De Groot en 
Poos) en Groep A . 
Het voorstel wordt met handopsteken unaniem aanvaard.  
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
Conform het voorstel 

6. Raadsvoorstel instellen commissie voor onderzoek geloofsbrieven 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Mevrouw M.C.A. de Groot-Haen en de heren  T.I.J.C. Appels en J.A.P.M. 
Swaans  te benoemen tot commissie onderzoek geloofsbrieven als bedoeld in 
artikel 7 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 

Stemmingen   
Over het voorstel wordt schriftelijk gestemd. De burgemeester 
wijst de raadsleden Liselotte Franssen en Deborah Eikelenboom 
aan als stemcommissie. 18 stemmen worden uitgebracht. De 
heren Appels en Swaans worden met 18 stemmen benoemd. 
Mevrouw De Groot wordt met 15 stemmen benoemd. en 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
Conform het voorstel 
 

6a. Raadsvoorstel Kadernota Diamantgroep 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
1. Kennis te nemen van de kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling 

Diamantgroep. 
2. Geen zienswijze te geven op de kadernota 2019. 
3. Brief te versturen naar de Algemeen Directeur Diamantgroep waarin 

wordt aangegeven dat de raad kennis heeft genomen van de kadernota 
2019 en geen zienswijze kenbaar maakt.  

 

Toezeggingen wethouder Theo van der Heijden: zegt in de 
bestuursvergadering dat we alert moeten zijn op ontwikkelingen 
beschreven op blz. 10 van de nota en dat wanneer het niet leidt 
tot we alsnog moeten gaan proberen die protestbrief in onze 
achterzak te houden en uit te sturen. 
 
Moties en amendementen 
Door Stijn van den Brekel (SP) wordt een motie ingediend (M2). 
Na toezegging van de wethouder wordt deze ingetrokken.  
 
Stemmingen   
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Met handopsteken wordt gestemd. De raad stemt unaniem in 
met het voorstel. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
Conform het voorstel 
 

7. Raadsvoorstel GGD Hart voor Brabant kadernota 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
De raad geeft een positieve zienswijze op de kadernota 2019 GGD Hart voor 
Brabant. 
 

 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel 
 

8. Raadsvoorstel Sociale inclusie agenda 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
1. Kennis te nemen van de verbeterpunten uit de inclusie agenda 
2. In te stemmen met een gefaseerde uitwerking van de inclusie 

agenda 
3. In een informeel gezamenlijk overleg tussen raad, college, 

Participatieraad en andere belangenorganisaties de prioritering 
van de verbeterpunten te bepalen. 

 

 
 
Stemverklaring Stijn van den Brekel: we zijn blij dat het ervan 
gekomen is; het heeft lang geduurd. Ook blijft het niet alleen bij 
praten maar gaan de mensen er ook iets van merken. Verder wil 
ik nog wel graag zien dat de volgende keer wel opgenomen 
wordt om de stembureaus te verbeteren. Ik weet dat het voldoet 
aan de richtlijnen maar dat wil niet zeggen dat we niet meer 
kunnen doen. Daar moeten zij ook naar het stemmen kijken dat 
moet voor ieder toegankelijk zijn; ook voor de mensen met een 
verstandelijke beperking. Voor volgende week lukt dit helaas niet 
meer, maar dat weerhoudt ons er niet van om deze mensen te 
helpen. Dus ik wil iedereen zeggen: ga stemmen. 
 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel 
 

9. Raadsvoorstel  realisatie van één gezamenlijk ICT platform voor Goirle, 
Hilvarenbeek en Oisterwijk. 
 

Stemverklaring Eric Schellekens: ik ben er zeer voor dat we tot 1 
gezamenlijk ICT platform komen. Ik zie dat ook als belangrijke 
voorwaarde om tot verdere samenwerking te komen. Voor dit 
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Voorgesteld raadsbesluit: 
De conclusies en aanbevelingen uit de rapportage ‘Onderzoek naar 
verplaatsing van de ICT Goirle van Tilburg naar Equalit’, van januari 2018, ter 
kennisgeving aan te nemen en akkoord te gaan met de volgende 
voorstellen: 
1. De migratie van de ICT van Goirle (uiterlijk 1 juli 2019) naar Equalit 

als stap in de explicitering te zien van de gemeenschappelijke 
bestuurlijke visie op samenwerking tussen Goirle, Hilvarenbeek en 
Oisterwijk. 

2. Medio 2018 een projectleider aan te stellen die de technische 
migratie, samen met Equalit en Tilburg, voor Goirle realiseert. 

3. Medio 2018 een projectleider binnen GHO-verband te benoemen, die 
een convergentieplan opstelt om harmonisatie van bedrijfsprocessen 
en applicaties voor te bereiden. 

4. Samen met de gemeente Hilvarenbeek en Oisterwijk, mede uitvoering 
te geven aan het convergentieplan en daarmee aan een 
geharmoniseerde bedrijfsvoering op kritische bedrijfsprocessen (bijv. 
Zaaksysteem, Burgerzaken, Processen Sociaal domein, Omgevingswet, 
Financiële administratie). 

5. De totale migratiekosten van € 755.296,00 te verdelen tussen 
gemeente Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk, naar rato van 
inwoneraantal. De bijdrage van Goirle betreft €272.328,00. 

6. De incidentele last voor Goirle in de totale migratiekosten, zijnde € 
272.328,00, éénmalig te dekken uit het (begrotings)resultaat 2018. 
Mocht achteraf blijken dat dit te optimistisch is ingeschat, om dan 
aanvullend dekking te realiseren via de Algemene 
weerstandsreserve. 

7. Een nieuw raadsbesluit voor te leggen als de totale migratiekosten 
en daarmee de bijdrage voor Goirle hoger uitvalt dan 15% van de 
ingeschatte migratiekosten van € 272.328,00. 

8. Voor de samenwerking met Equalit goedkeuring aan het College te 
verlenen om een gemeenschappelijke regeling met Oosterhout aan 
te gaan. 

raadsvoorstel om tot een gezamenlijk ICT platform te komen 
wordt er een gemeenschappelijke regeling afgesloten. Daarin 
staat een opzegtermijn van vier jaar. Ik vind dat dat veel te lang 
is voor zo'n ICT platform. En ik ben bang dat dit in de toekomst 
de gemeente nog geld kan gaan kosten. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel 
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9. Voor het opheffen van de bestaande gemeenschappelijke regeling 
met Tilburg, toestemming aan het College te verlenen. 

 
 

10. Raadsvoorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Het college toestemming te geven tot wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling Regio Hart van Brabant conform bijgaand concept, versie december 
2017. 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform voorstel 

11. Raadsvoorstel Nota Reserves en voorzieningen 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
In te stemmen met de Nota reserves en voorzieningen 2018. 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform voorstel 

12. Raadsvoorstel Nota Waarderen, Investeren en Afschrijven 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
In te stemmen met de Nota waarderen, investeren en afschrijven 2018. 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform voorstel 

13. Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Turnhoutsebaan 
26a t/m 32 Goirle 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
1. kennis te nemen van het vastgestelde "Eindverslag inspraakprocedure 

voorontwerpbestemmingsplan " Turnhoutsebaan 26a t/m 32 Goirle ";  
2. geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 Wet ruimtelijke 

ordening; 
3. het bestemmingsplan " Turnhoutsebaan 26a t/m 32 Goirle ", bestaande 

uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-
bestand NL.IMRO.0785.BP2015004Turnhouts-vg01, met de 
bijbehorende bestanden, conform het bepaalde in de artikelen 1.2.1 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform voorstel 
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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).  

 
14. Raadsvoorstel wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant   
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
1. Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Goirle 

toestemmingom de tweede wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling Omgevingdienst Midden- en West-Brabant  (OMWB) vast te 
stellen. 

 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform voorstel 

15. Raadsvoorstel aanvullend krediet 2018 Proeftuin Fokmast-Regte Heide 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
1. Krediet van € 170.000,00 beschikbaar te stellen voor de proeftuin 

Fokmast/Regte Heide. 
2. Krediet als bedoeld onder 1. voorlopig te dekken uit de algemene 

weerstandsreserve en onderzoek te doen naar de mogelijkheid om 
over te gaan tot activering van de kosten. 

3. De begroting 2018 dienovereenkomstig aan te passen. 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming  conform voorstel 

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

burgemeester en wethouders  gesteld ter voorbereiding van 
raadsbesluit. 
 A1. Brief d.d. 29-1-2018 van GGD Hart voor Brabant over Kadernota 
2019  
- GGD Hart voor Brabant: Kadernota 2019  
- GGD Hart voor Brabant: Gemeenschappelijke Regeling planning 

2018  

De raad stemt in met de voorgestelde afhandeling van de 
ingekomen stukken. 
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- GGD Hart voor Brabant: planning begroting 2019  
- GGD Hart voor Brabant Deelnemen in een cooperatie - 

conceptvoorblad  
- GGD Hart voor Brabant Deelnemen in een coöperatie  
- GGD Hart voor Brabant conceptstatuten Cooperatie Toegang 

Tilburg UA  
 A2. Kaderbrief 2019 Omgevingsdienst Midden en West-Brabant  
 A3. Kaderbrief Begroting 2019 Regionaal Ambulance Vervoer  
 A4. Kaderbrief 2019 Veiligheidsregio Midden en West-Brabant  
 A5. Kadernota Diamantgroep 

 
B. De volgende stukken worden besproken in de commissie 
            B1. Thema-avond Zuidrand 19-2-2018 

B2. Commissie Welzijn 20 februari 2018 
B3. Commissie Algemene Zaken 20 februari 2018 
B4. Commissie Ruimte 21 februari 2018 

 
C. De volgende stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

C1. Participatieraad jaarplan 2018  
- Participatieraad jaarverslag 2017  
C2. Brief Berlimont consulting WMO regresecht 2018 (bijlagen op te 
vragen bij de griffie)  
C3. Voorontwerp bestemmingsplan de Ronde Akkers  
- Bekendmaking Ronde Akkers  
- Memo Raadsinformatie Ronde Akkers  
C4. Ontwerp-bestemmingsplan Boschkens - Surfplas  
C5. B en W besluit d.d. 6-2-2018 laaggeletterdheid 
- Notitie laageletterdheid gemeente Goirle 
C6. Managementletter Gemeente Goirle 
 

D. De volgende stukken worden in handen van burgemeester en 
wethouders gesteld ter afdoening. 

             Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
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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 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
 

17. Motie over niet op de agenda opgenomen onderwerp: handhaving  
Roept op;  

-Op korte termijn een inwoners en ondernemersbijeenkomst te organiseren 
waar we met elkaar spreken over hoe we omgaan met elkaar bij handhaving. 
Doel is het delen van ervaringen, meningen, ideeën om te komen tot een 
betere maar vooral dienstbare handhaving en houding m.b.t. handhaving. 

-Het college om te wachten met nieuw beleid totdat de raad, geïnspireerd 
door die bijeenkomst, kaders heeft geformuleerd omtrent handhaving 

-En roept verder het college op om tot die tijd m.b.t. handhaving een 
dienstbare houding aan te nemen waarbij het denken in oplossingen voorop 
staat. 

 

De motie wordt overgenomen door het college, met de restrictie 
voor het begrip  "een dienstbare houding" . De motie wordt niet 
in stemming gebracht.  
 
 

 
De vergadering wordt op 13 maart 2018 om 23.35 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 10 april 2018 
 
Voorzitter,        Griffier, 
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Mark van Stappershoef       Berry van 't Westeinde 
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Amendement: 
nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 
1. CDA (Marije de 

Groot) en  LRG 
(Bert Schellekens) 

Raadsvoorstel Gôolse democratie besluit het voorgestelde besluit lid 4 te wijzigen 
in 
4. het college de opdracht te geven actief te 
sturen/ leiding te geven aan de vereiste 
verandering bij henzelf en de ambtelijke 
organisatie 
en toe te voegen  
5.  de nieuwe ‘regiecommissie’ de opdracht te 
geven om op korte termijn te komen met 
voorstellen voor een door hen gewenste 
vergaderstructuur en wijze van kaderstelling 
 

INGETROKKEN 

 
Motie 
nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 
1. SP (Deborah 

Eikelenboom) en 
Arbeiderspartij 
Goirle Riel (Arno 
de Laat) 

Raadsvoorstel papierloos vergaderen:  Informatie nodig ter voorbereiding op de 
besluitvorming in de raad, digitaal 
beschikbaar te stellen. Op verzoek van 
raadsleden die nadeel ondervinden van 
digitaal lezen, de informatie voor hen op 
papier beschikbaar te stellen. 
 

Aanvaard met 10 
stemmen voor (CDA De 
Rooij), SP, VVD, PvdA en 
Arbeiderspartij Goirle Riel) 
en 8 stemmen tegen (LRG, 
PAG, CDA (De Groot en 
Poos) en Groep A 

2. SP (Stijn van den 
Brekel) 

Raadsvoorstel kadernota Diamantgroep Verzoekt het college: 

• Protestbrief te schrijven namens de 
gemeenteraad naar het kabinet dat wij 
als gemeente Goirle loondispensatie 
afwijzen met die hierboven genoemde 
argumenten en dat het kabinet het 

Ingetrokken na toezegging 
wethouder 
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nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 
heroverweegt. 

• De deelnemers aan de GR Diamantgroep  
vragen hier gezamenlijk tegen op te 
treden. 

 
3. CDA (De Rooij) en 

Lijst Riel Goirle 
(Bert Schellekens) 

Motie over niet op de agenda opgenomen 
onderwerp: handhaving 

Roept op;  

-Op korte termijn een inwoners en 
ondernemers-bijeenkomst te organiseren waar 
we met elkaar spreken over hoe we omgaan met 
elkaar bij handhaving. Doel is het delen van 
ervaringen, meningen, ideeën om te komen tot 
een betere maar vooral dienstbare handhaving 
en houding m.b.t. handhaving. 

-Het college om te wachten met nieuw beleid 
totdat de raad, geïnspireerd door die 
bijeenkomst, kaders heeft geformuleerd omtrent 
handhaving 

-En roept verder het college op om tot die tijd 
m.b.t. handhaving een dienstbare houding aan 
te nemen waarbij het denken in oplossingen 
voorop staat. 

 

De motie wordt 
overgenomen door het 
college. Niet in stemming 
gebracht 
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Toezeggingen raad 13 maart 2018 
 
 
Voorgesteld wordt te besluiten dat de grijs gemarkeerde toezeggingen afgedaan zijn. 
 
nr Datum 

raad 
Wat Wie Uiterste 

afdoeningsdatum 
Wijze afdoening 

1. 13-3-
2018 

Raadsvoorstel kadernota Diamantgroep: in de 
bestuursvergadering zeggen dat we alert 
moeten zijn op ontwikkelingen zoals 
beschreven op blz. 10 van de nota en dat 
wanneer het niet leidt tot, we alsnog moeten 
gaan proberen die protestbrief in onze 
achterzak te houden en uit te sturen. 

Wethouder Van 
der Heijden 

  

2. 12-12-
2017 

Raadsvoorstel vervolgonderzoek 't Loket: 
Onderzoek uitvoeren voor het zorgcentrum 
vanuit de inhoud. Daarbij wordt gekeken 
hoeveel vierkante meter nodig is. Aan de raad 
wordt tijdig gerapporteerd. 

Wethouder Van 
der Heijden 

  

3. 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 

1ste kwartaal 
2018 

De stedenbouwkundige visie zal naar verwachting 
in het eerste kwartaal van 2018 ter goedkeuring 
aan de raad worden voorgelegd. 

4. 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 

5. 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  
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nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

6. 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 

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. 
 

 


