
         

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering BEGROTING
van 30 januari 2018 om 20.00 uur

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aanwezig: Raad:
Bert Schellekens (Lijst Riel Goirle - afwezig bij agendapunten 10 t/m 15), Liselotte Franssen-du Maine (Lijst Riel-Goirle), Eric Schellekens (Lijst Riel-
Goirle), Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle), Christel van Neerven (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).
College:
De wethouders Harry van de Ven, Guus van der Put en Theo van der Heijden

Afwezig: Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Willem Couwenberg (Arbeiderspartij Goirle-Riel), Arno de Laat (Arbeiderspartij Goirle-Riel ), Tim Appels (Groep 
A), wethouder  Marijo Immink,  

Voorzitter: Mark van Stappershoef, voorzitter
Griffier: Berry van ’t Westeinde

Deze vergadering kunt u kijken en beluisteren op https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/30-januari/20:00

Nr. Onderwerp Besluit

1. In memoriam Roos Brok De raad herdenkt Roos Brok.

2. Vragenuurtje van de raad Corné de Rooij stelt vragen over de gladheidsbestrijding fietspad 
Bels Lijntje.
Wethouder Harry van de Ven beantwoordt de vraag. Gaat na wat 
het beleid is ten aanzien van de gladheidsbestrijding.

3. Vaststelling agenda Aan de agenda wordt agendapunt 8. Motie Heisteeg toegevoegd. 

4. Vaststelling van de besluitenlijsten van de gemeenteraadsvergaderingen van De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld en de 
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12 december 2017 toezeggingenlijst wordt doorgenomen.

5. Raadsvoorstel Glasvezel Tijvoort

Voorgesteld raadsbesluit:
1. Dat het aanleggen van glasvezel een publiek belang dient;
2. In stemmen met het verstrekken van een geldlening aan Stichting Ons 

Tijvoort van € 225.000,00;
3. In te stemmen met de bijgevoegde concept geldleningsovereenkomst';
4. Het besluit te verwerken in de begroting 2018 conform de bijgevoegde 

begrotingswijziging 2018;

    

Uiteindelijk raadsbesluit
De raad stemt zonder hoofdelijke stemming in met het voorstel.

6. Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Zandeind 29a

Voorgesteld raadsbesluit:
1. kennis te nemen van het vastgestelde eindverslag van de  

inspraakprocedure dat als bijlage in de bestemmingsplantoelichting is 
opgenomen;

2. de ontvangen zienswijze buiten beschouwing te laten vanwege niet-
verschoonbare termijnoverschrijding;

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

4. het bestemmingsplan "Zandeind 29a", bestaande uit de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0785.BP2017004Zandeinde-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) (2017-09-14).

Stemmingen
Met handopsteken wordt over het voorstel gestemd. De raad 
aanvaart het voorstel unaniem.

Stemverklaringen
Corné de Rooij: wij willen dit plan niet frustreren maar we 
hadden het graag anders gezien. We vinden het heel jammer dat 
een simpele oplossing niet mogelijk was en niet geboden wordt.

Liselotte Franssen: ik vind het toch heel jammer en denk dat het 
aansluit bij de wat de heer De Rooij zegt. Dat het jammer is dat 
er aangegeven is dat er met omwonenden een gesprek gevoerd 
zou kunnen worden en dat daar een goede uitkomst zou komen. 
Ik vind het jammer dat die handschoen blijft liggen.

Uiteindelijk raadsbesluit
Conform het voorstel

7. Ingekomen stukken
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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
B1 Brief Golfclub Landgoed Nieuwkerk d.d. 9-1-2018 over Proeftuin 

Fokmast Regte Heide 
B2 Antwoord op brief Golfclub Landgoed Nieuwkerk d.d. 17-1-2018

C. De volgende stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
 C1        Brief burgemeester Goirle d.d. 29-11-2017 over melding nevenfunctie 
C2 Brief Provincie Noord-Brabant d.d. 13-12-2017 over oordeel begroting 

2018
C3 Nieuwsbrief Rekenkamercommissie Dongen, Goirle en Loon op Zand 

december 2017
C4 Nieuwsbrief Participatieraad december 2017 
C5 Brief Regio Hart voor Brabant d.d. 22-12-2017 over definitieve 

vaststelling herijkte regiobegroting 2017 en 2018
C6 Managementletter 2017 Gemeente Goirle over interim controle 
 C7 Brief Provincie Noord-Brabant d.d. 10-1-2018 over 

Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2018
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.

De raad stemt in met de voorgestelde afhandeling van de 
ingekomen stukken.
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G. Schriftelijke vragen ingevolge artikel 40 van het reglement van 
orde

G1 Beantwoording raadsvragen SP over kredietverlening
G2 Schriftelijke vragen SP over woekerrentes gemeente sociale kredieten

8. Motie over niet op de agenda opgenomen onderwerp: Heisteeg
 Spreekt het als haar mening uit
- Dat planaanpassing van de kavels die door Ruimte voor Ruimte zijn 
verkocht aan van Wanrooij, zoals besloten door het college op 7 november 
2017, de kwaliteit van Heisteeg aantast en niet op steun kan rekenen, en om 
die reden derhalve ongewenst is
- Het huidige bestemmingsplan voldoende ruimte biedt om Heisteeg op 
een kwalitatief goede wijze af te ronden en daarom de noodzaak van 
aanpassing van het bestemmingsplan vooralsnog niet is aangetoond

Roept het college op
- Met omwonenden en Ruimte voor Ruimte wederom in gesprek te gaan 
over plannen die wel passen binnen het huidige bestemmingsplan en het 
huidige beeldkwaliteitsplan, waaronder ook wordt verstaan het splitsen of het 
herindelen van de kavels
- Mediation zeker te overwegen als de gesprekken niet resulteren in een 
breed gedragen aanpak
- Aan zowel de ondernemers op Veertels als de bewoners van Heisteeg 
volstrekte helderheid te verschaffen en er zorg voor te dragen dat de juiste 
hindercontouren gerespecteerd worden

Met handopsteken wordt over de motie gestemd. De motie 
wordt verworpen (zie hieronder).

De vergadering wordt op 30 januari 2018 om 20.55 uur gesloten.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 13 maart 2017

Voorzitter, Griffier,
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Mark van Stappershoef  Berry van 't Westeinde
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Motie

nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming

1 LRG Motie over niet op de agenda 
opgenomen onderwerp: Heisteeg

Spreekt het als haar mening uit
- Dat planaanpassing van de kavels die door Ruimte 
voor Ruimte zijn verkocht aan van Wanrooij, zoals 
besloten door het college op 7 november 2017, de 
kwaliteit van Heisteeg aantast en niet op steun kan 
rekenen, en om die reden derhalve ongewenst is
- Het huidige bestemmingsplan voldoende ruimte 
biedt om Heisteeg op een kwalitatief goede wijze af te 
ronden en daarom de noodzaak van aanpassing van het 
bestemmingsplan vooralsnog niet is aangetoond

Roept het college op
- Met omwonenden en Ruimte voor Ruimte 
wederom in gesprek te gaan over plannen die wel passen 
binnen het huidige bestemmingsplan en het huidige 
beeldkwaliteitsplan, waaronder ook wordt verstaan het 
splitsen of het herindelen van de kavels
- Mediation zeker te overwegen als de gesprekken 
niet resulteren in een breed gedragen aanpak
- Aan zowel de ondernemers op Veertels als de 
bewoners van Heisteeg volstrekte helderheid te 
verschaffen en er zorg voor te dragen dat de juiste 
hindercontouren gerespecteerd worden

Verworpen met 7 
stemmen voor (Lijst Riel 
Goirle, CDA en Ad van 
Beurden VVD) en 8 
stemmen tegen (PAG, SP, 
PvdA, VVD Johan Swaans 
en Paul Schellekens)
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Toezeggingen raad 30 januari  2018

Voorgesteld wordt te besluiten dat de grijs gemarkeerde toezeggingen afgedaan zijn.

nr Datum 
raad

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum

Wijze afdoening

1. 30-1-
2018

Vragenuur: informatie verstrekken over 
gladheidsbestrijding Bels Lijntje

Wethouder Van de 
Ven

Het Bels lijntje wordt niet gestrooid, omdat er in 
Alphen ook niet wordt gestrooid. Het fietspad op 
de Gilzerweg en de Alpenseweg worden wel 
gestrooid, dus dat biedt een goed alternatief voor 
fietsers. We zullen contact opnemen met Alphen, 
om te zoeken naar aansluiting van strooiroutes 
om het Bels Lijntje alsnog volledig te kunnen 
strooien. Mocht Alphen niet gaan strooien op het 
Bels Lijntje, dan zal het college onderzoeken of 
het zinvol is om alleen gladheid te bestrijden op 
het Goirlse gedeelte. Dit vanaf het strooiseizoen 
2018/2019.

2. 12-12-
2017

Beeld Ballefrutter: College en Stichting Karnaval 
Ballefruttersgat hebben nog contact met de 
erven van de kunstenares.

Burgemeester en 
wethouder Guus 
van der Put

Daags na de raadsvergadering van 12 december 
zijn de erven van de kunstenares per mail 
uitgenodigd voor een gesprek met een 
vertegenwoordiging van het college en de 
Stichting Karnaval Ballefruttersgat,  dat werd 
gepland op 21 februari 2018. Deze is op 13 
februari afgezegd door de erven zelf, waarna een 
nieuwe afspraak is gemaakt. Het gesprek vindt nu 
plaats op 9 april 2018.

3. 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
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nr Datum 
raad

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum

Wijze afdoening

4. 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.

5. 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

6. 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 

7. 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

8. 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.
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nr Datum 
raad

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum

Wijze afdoening

9. 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.  

10. 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.
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