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BESLUITENLIJST van de raadsvergadering  

        van 15 januari 2019  20.45 uur 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Aanwezig: Raad: 

Liselotte Franssen-du Maine (Lijst Riel-Goirle), Eric Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Cees Pelkmans (Lijst Riel-Goirle), Mark Verhoeven (Lijst Riel-
Goirle), Christel van Neerven (Pro Actief Goirle), Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle - tot en met agendapunt 11)), Henk Gabriëls (Pro Actief 
Goirle), Corné de Rooij (CDA), Tess van de Wiel (CDA), Sjaak Sperber (CDA), Monique van Brederode (VVD), Ad van Beurden (VVD), Trix Vissers 
(VVD), Stijn van den Brekel (SP), Deborah Eikelenboom (SP), Piet Verheijen (D66), Janneke van den Hout (D66), Pernell Criens (PvdA), Arno de 
Laat (Arbeiderspartij Goirle-Riel). 

 College: Marijo Immink, Johan Swaans, Bert Schellekens, Piet Poos 
 

Afwezig: -- 
Voorzitter: Mark van Stappershoef (burgemeester) - agendapunten 11b en 12: Liselotte Franssen-du Maine 
Griffier:  Berry van ’t Westeinde 
 
Deze vergadering kunt u beluisteren via https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/15-januari/20:45 
 
 

Nr. Onderwerp Besluit 

1.  Opening De burgemeester opent de vergadering met een verklaring naar aanleiding 
van de Nashvilleverklaring. 

2. Vaststelling agenda  Een interpellatieverzoek naar aanleiding van een besluit om medewerking te 
verlenen aan een omgevingsvergunning op basis van opgewekt vertrouwen 
wordt ingediend door Piet Verheijen namens de fracties D66, PAG, SP, PvdA 
en Arbeiderspartij Goirle-Riel 
Over het interpellatieverzoek wordt met handopsteken gestemd. De 
interpellatie wordt toegestaan. 
 
Stemverklaring  
Corné de Rooij: we hebben er goed over nagedacht en denken dat er niets is 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/15-januari/20:
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waar wij ons zorgen over hoeven maken, toch hebben wij gemeend als CDA in 
te stemmen met dit verzoek. Waarom? Omdat wij vinden als het gaat om 
democratie dat we zorgen dat we alles zo goed met elkaar bespreken en 
discussiëren zodat de inwoners van Goirle en Riel niet de indruk krijgen dat 
we iets te verhullen hebben. Dat is de reden dat wij het steunen. 
Liselotte Franssen: wij zijn zeker van mening dat alles in de openheid 
behandeld moet worden. Alleen op dit moment dit middel in te zetten vinden 
wij toch wel een zwaar middel. De vragen waren allemaal schriftelijk al 
gesteld. Die zijn allemaal openbaar, de antwoorden zijn openbaar en we 
hadden liever gezien dat daar eerst naar gekeken was. En als de vragen en 
antwoorden hadden geleid tot discussie en debat hadden we dat in de 
volgende vergadering absoluut gesteund. In dit geval vinden we het eigenlijk 
nog te prematuur om het op deze manier in de openbaarheid  te behandelen. 
Ook gezien de drukte van de agenda de rest van de zaken die er nog opstaan 
neemt het veel tijd in beslag. Niet dat we dat er niet voor over hebben maar 
als we het hebben over een zorgvuldige vergadering dan had het onze 
voorkeur gehad dat het doorgeschoven was. 
Monique van Brederode: voor ons dezelfde reden [noot: als Liselotte 
Franssen]. De vragen waren gesteld, wacht even op de antwoorden en is er 
dan nog onduidelijkheid dan is dit prima. Maar ik vind dit nu een beetje zwaar 
geschut. 
 
Door Lijst Riel Goirle wordt een motie over een niet op de agenda opgenomen 
onderwerp "vergroening belastingen en leges" toegevoegd. 
De raad besluit de motie als agendapunt 11 a te behandelen en het 
interpellatieverzoek als 11b.  
 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

3. Vaststelling besluitenlijst vergadering van 18 december 2018 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. 
 

Lijsten ingekomen stukken vergadering van 15 januari 2019 De raad besluit conform het voorstel over de wijze van afdoening van de 
lijsten van ingekomen stukken. 

5.  Raadsvoorstel Zon en Wind  
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Voorgesteld raadsbesluit: 
1. Aan de slag te gaan met grootschalige opwekking van elektriciteit 

in Goirle met behulp van de technieken die op dit moment 
beschikbaar zijn (windturbines en zonneweides). 

2. De grote kaders voor windturbines en zonneweides vast te 
leggen in de nota zonnewijzer en windrichting. 

2a. Kaders Windturbines 

 Open te staan voor windturbines op alle locaties in Goirle 
waar dat technisch mogelijk is.  

2b. Kaders Zonneweides 

 Locatiebeperkingen op te leggen voor zonneweides; deze 
zijn niet toegestaan in Natuur Netwerk Brabant gebieden 
en het LOG-gebied. 

 Locaties aan te wijzen waar grootschalige zonneweides 
(> 3 ha) ontwikkeld mogen worden.  

 Buiten de aangewezen locaties maximaal 5 kleinschalige 
zonneweides (< 3 ha) toe te staan.  

3. Randvoorwaarden vast te leggen voor de ontwikkeling van 
windturbines en zonneweides. 

 

Moties en amendementen 
Er worden 2 amendementen (A1 en A2) en een motie (M1) ingediend. 
 
Stemmingen 
De amendementen A1 en A2 worden aanvaard (zie hieronder) 
De motie M1 wordt verworpen (zie hieronder) 
 
Met handopsteken wordt over het voorstel gestemd. Het voorstel wordt 
aanvaard met 18 stemmen voor. Mevrouw Deborah Eikelenboom stemt tegen 
het voorstel.  
 
Stemverklaring 
Deborah Eikelenboom: windturbines mogen in Nederland op een afstand van 
350 m van woonwijken staan. In andere Europese landen ligt die norm op 800 
m of nog veel meer. De ervaring heeft geleerd dat ze in een straal van zeker 
1400 m geluidsoverlast ervaren van windmolens. Vooral in de nachtelijke uren 
als andere omgevingsgeluiden wegvallen. Wereldwijd ervaren omwonden van 
windturbines identieke gezondheidsklachten. Er hoeft niemand me uit te 
leggen dat milieuvervuiling ook schadelijk is voor de gezondheid maar we 
moeten niet het ene probleem door het andere door het andere probleem 
vervangen. Als we in Nederland windturbines plaatsen dan moeten we met 
grote zorgvuldigheid gebieden aanwijzen waar nagenoeg niemand daar last 
van heeft. In een dicht bevolkt land is dat moeilijk en kom je al gauw uit op 
zee. Als we dan toch in onze eigen omgeving gaan kijken, dan vind ik 
belangrijk dat in regionaal overleg gebieden aanwijzen waar windturbines het 
minst hinderlijk zijn. Tot nu toe zijn er geen afspraken gemaakt in de regio en 
zal iedere gemeente naar eigen idee windturbines plaatsen met als risico dat 
het landschap om ons heen enorm zal verrommelen en dat nog meer mensen 
overlast zullen hebben van de windturbines. Ondanks een aantal positieve 
punten van in het raadsvoorstel en het amendement over de windmolens, 
kan ik niet volmondig daarmee instemmen en daarom zal ik tegenstemmen. 
 
 



               

 4 

Stijn van den Brekel: ik wil vooral benadrukken dat ik mijn collega steun in 
haar voorstel om eerst regionaal te kijken. En verder vind ik dat het 
amendement windenergie veel uitsluit. Als het een plek is voor windenergie 
dan moet het wel een goede plek zijn  
 
Mark Verhoeven ik ben blij om te merken dat we vandaag een grote stap 
hebben gemaakt met het duurzaam opwekken van energie in Goirle. Echter 
ben ik er geen voorstander van om windmolens te plaatsen bij randen van 
natuurgebieden. Daarom meld ik u nu dat ik nooit zal instemmen met de 
plaats van windmolens temidden en ten zuiden van de twee kernen. Wat mij 
betreft komen er dus geen windmolens op Breehees, geen windmolens op 
Nieuwkerksedijk Zuid en helemaal geen windmolens op de Kiek.   
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
1. Aan de slag te gaan met grootschalige opwekking van elektriciteit in 

Goirle met behulp van de technieken die op dit moment beschikbaar zijn 
(windturbines en zonneweides). 

 
2.  De grote kaders voor windturbines vast te leggen in de nota 

zonnewijzer en windrichting. 
2.1 De natuurgebieden, die officieel als zodanig aangemerkt zijn, uit te 

sluiten voor het plaatsen van windturbines.  
 
3.   Als extra , dan wel extra te benadrukken, randvoorwaarden voor 

windturbines op te nemen: 
3.1. De gemeente Goirle verleent medewerking aan de realisatie van 

windturbines wanneer:  
3.1.1   Er aantoonbaar gewerkt is aan het creëren van draagvlak met de 

directe omgeving, zoals bewoners en belanghebbenden.  
3.1.2 Wanneer door de ontwikkelaar een aantoonbare samenwerking is 

bereikt en een tegenprestatie wordt geleverd aan de omwonenden 
en de Gemeente Goirle waarbij er een balans moet zijn tussen 
lusten en lasten. Daarbij wordt nadrukkelijk gedacht aan: 
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 a.   Dat omwonenden de mogelijkheid is geboden te participeren 
in de  exploitatie van de windturbines. 

 b. Jaarlijks, in relatie tot de opbrengst, geld gestort wordt in het 
nog op te richten “Duurzaamheidsfonds Goirle” . 

3.1.3 Er gekozen wordt voor windturbines die het maximale rendement 
leveren, voor zover de locatie dat toestaat.  

3.1.4 Het volledige plan landschappelijk ingepast is volgens de 
uitgangspunten van het Landschapsbeleidsplan. 

3.1.5   Er gebruik wordt gemaakt van windturbines die zoveel mogelijk 
recyclebaar zijn. 

 
4.  De grote kaders voor Zonneweides vast te leggen in de nota 

zonnewijzer en windrichting. 
4.1  De natuurgebieden, die officieel als zodanig aangemerkt zijn, uit te 

sluiten voor het plaatsen van zonneweides.  
4.2   De aanleg van zonneweides mag de ontwikkeling van de dorpen, de 

(toekomstige) woningbouw en bijbehorende voorzieningen, en hun 
(toekomstige) leefbaarheid niet belemmeren dan wel frustreren. 

  
5.   Als extra, dan wel extra te benadrukken, randvoorwaarden voor 

zonneweides op te nemen:  
5.1 De Gemeente Goirle verleent medewerking aan de realisatie van 

grootschalige zonneweides wanneer: 
5.1.1 Het totaal aantal te vergunnen hectare zonneweide, in de Gemeente 

Goirle de 40 ha nog niet heeft overschreden. 
5.1.2 De te ontwikkelen locatie minimaal 1,5 Ha zonnepanelen bevat.  
5.1.3   Er aantoonbaar gewerkt is aan het creëren van draagvlak met de 

directe omgeving, zoals bewoners en belanghebbenden.  
5.1.4 Wanneer door de ontwikkelaar een aantoonbare samenwerking is 

bereikt en een tegenprestatie wordt geleverd aan de omwonenden en 
de Gemeente Goirle waarbij er  een balans moet zijn tussen lusten en 
lasten. Daarbij wordt nadrukkelijk gedacht aan: 
a. Omwonenden de mogelijkheid te bieden te participeren in de 



               

 6 

exploitatie van de zonneweide.  
b. Jaarlijks, in relatie tot de opbrengst, geld gestort wordt in het 

nog op te richten “ Duurzaamheidsfonds Goirle”. 
5.1.5 Het volledige plan landschappelijk ingepast is volgens de 

uitgangspunten van het Landschapsbeleidsplan. 
5.1.6 Er gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen die zoveel mogelijk 

recyclebaar zijn. 

6. Raadsvoorstel startnotitie Woonvisie 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
De startnotitie woonvisie gemeente Goirle 2019 vast te stellen. 
 

Stemmingen 
Na stemming met handopsteken is het voorstel unaniem aanvaard.  
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 

7. Raadsvoorstel krediet kunstwerk Ireen Wüst 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Een bedrag van maximaal € 80.000,00 beschikbaar te stellen voor het 
vervaardigen en plaatsen van het beeld ter ere van Ireen Wüst. De 
dekking vindt plaats door te beschikken over de reserve verfraaiing 
gemeente. 
 

Moties en amendementen 
Een motie (M2) en een amendement (A3) worden ingediend door de 
Arbeiderspartij Goirle Riel (zie hieronder). 
 
Stemmingen 
Met handopsteken wordt over de motie en het amendement en  het voorstel 
gestemd. Motie en amendement worden verworpen (zie hieronder). 
Het voorstel wordt aanvaard met 16 stemmen voor (LRG, CDA, PAG,VVD, D66, 
PvdA) en 3 stemmen tegen (SP en Arbeiderspartij) 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 
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8. Raadsvoorstel preventie- en handhavingsplan alcohol 2019 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
het Preventie- en handhavingsplan alcohol jeugd 2019 vast te stellen 
 

Moties en amendementen 
Amendement (A4) ingediend door de fracties van LRG en D66 (zie onder) 
 
 
Stemverklaringen 
Pernell Criens: ik vind dat we hier enorm aan het "neuzelen" . We willen met 
z'n allen dat wij gaan bepalen hoe we dit gaan doen. Wij moeten ons richten 
op die preventie en die handhaving en niet op percentages.  
Arno de Laat: ik sluit me aan bij de woorden van mevrouw Criens. 0% dat is 
absoluut niet haalbaar.  
Stijn van den Brekel: wij sluiten ons daar ook bij aan. 
Erik Schellekens: in het plan staat dat "binnen de Gôolse gemeenschap heerst, 
meer dan in de regio, de cultuur dat drankgebruik normaal is in het 
uitgaansleven en de vrije tijd." Naar mijn mening is dat, als je naar alle cijfers 
kijkt, niet het geval. Dus ik ben het niet eens met die stelling die daar staat.  
 
Stemmingen 
Over het amendement wordt met handopsteken gestemd (zie hier onder). 
Het amendement wordt aanvaard. Met handopsteken stemt de raad unaniem 
in het met voorstel. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 

1. Het Preventie- en handhavingsplan alcohol jeugd 2019 vast te stellen 
2. Als doelstelling aan het Preventie- en handhavingsplan alcohol jeugd 

2019 toe te voegen: 
Het aantal jongeren uit de gemeente Goirle dat ooit alcohol heeft 
gedronken onder 18 jaar is van 39 % gedaald naar 30 % in 2020. Met 
als tussendoel om in 2024 uit te komen op 20 % en het einddoel is 0 
%. 
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9. Raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet ledverlichting sportpark 
van de Wildenberg 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
1. Een krediet van € 289.000,00 beschikbaar te stellen voor het 

aanbrengen van ledverlichting op sportpark van den Wildenberg. 
2. De lasten van het krediet te dekken met een huurverhoging voor 

de verenigingen. 

 
 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aanvaard.  

10. Inlichtingen van het college 
 

Wethouder Schellekens informeert de raad over de gevolgen van de 
geluidswal voor de Goirlese kant van de A58 

11. Vragen aan het college 
 
 

Stijn van den Brekel geeft aan dat er antwoord is ontvangen op vragen 
Ziggokastje. Het college zou een afspraak hebben met de directie van Van 
Wanrooij. Is deze afspraak geweest? Wat was de uitkomst? 
Wethouder Bert Schellekens antwoordt dat gesprek met de ontwikkelaar 
heeft plaatsgevonden. Er is een voorstel gedaan om tot een verdeling van de 
kosten te komen. De wethouder verwacht dat we eruit gaan komen. Zodra er 
duidelijkheid is zal de raad hierover worden geïnformeerd.  
Corné de Rooij vraagt naar aanleiding van de brief van sectie 5 over leegstand 
van winkels en de komst van mogelijke extra winkelmeters. Is het college zich 
bewust is van deze ontwikkeling en neemt het college dit mee? 
Wethouder Johan Swaans kent de brief, waarbij om een moratorium op 
nieuwe winkelmeters buiten de Hovel. Sectie 5 zou contact opnemen voor 
een afspraak. Het heeft de aandacht. 
Corne de Rooij vraagt naar aanleiding van het plan Leijoevers hoe het zit met 
de ecologische zone bij Leijvennen. De eigenaar van de grond vraagt zich af 
hoe dit zit. Over Leijvennen is er geen akkoord met de gemeenteraad. Hoe 
kan de informatie over Leijoevers dan op deze manier gepresenteerd 
worden? 
Wethouder Bert Schellekens geeft aan dat er samenhang is tussen Leijoever 
en Leijvennen. Hij beantwoordt deze vraag zo snel mogelijk schriftelijk.  

11a Motie over niet op de agenda opgenomen onderwerp door D66 en 
Lijst Riel Goirle: vergroening belastingen en leges 
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

De motie wordt overgenomen door het college en niet in stemming gebracht. 
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 Te onderzoeken hoe door het “vergroenen” van leges en 
belastingen door bijvoorbeeld een korting of vrijstelling, 
duurzame keuzes gestimuleerd kunnen worden. 

 In dit onderzoek ook de mogelijkheid voor dekking van deze 
maatregelen op te nemen; 

 Dit onderzoek voor de zomer van 2019 voor te leggen aan de 
raad, zodat dit kan worden meegenomen in de 
legesverordening en begroting 2020; 

11b Interpellatiedebat besluit om medewerking te verlenen aan een 
omgevingsvergunning op basis van opgewekt vertrouwen 

Het interpellatiedebat wordt gehouden. De vragen worden door het college 
beantwoord. 
 

12. Sluiting 
 

De vergadering wordt op 16 januari 2019 om 0.15 uur gesloten. 
 

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van  12 februari 2019, 
 

         , de voorzitter 
 

 
, de griffier 
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Amendementen: 

nr Indiener Agendapunt / onderwerp Besluit Stemming 

A1 Pro Actief 
Goirle, D66, 
VVD, CDA, 
PvdA 
 

Agendapunt 5: zon en wind, 
onderdeel windenergie 

De beslispunten onder 2 en 3 te laten vervallen en daarvoor als beslispunten op te 
nemen: 
2.  De grote kaders voor windturbines vast te leggen in de nota zonnewijzer 

en windrichting. 
2.1 De natuurgebieden, die officieel als zodanig aangemerkt zijn, uit te sluiten 

voor het plaatsen van windturbines.  
3.   Als extra , dan wel extra te benadrukken, randvoorwaarden voor 

windturbines op te nemen: 
3.1. De gemeente Goirle verleent medewerking aan de realisatie van 

windturbines wanneer:   
3.1.1   Er aantoonbaar gewerkt is aan het creëren van draagvlak met de directe 

omgeving, zoals bewoners en belanghebbenden.  
3.1.2 Wanneer door de ontwikkelaar een aantoonbare samenwerking is bereikt 

en een tegenprestatie wordt geleverd aan de omwonenden en de 
Gemeente Goirle waarbij er een balans moet zijn tussen lusten en lasten. 
Daarbij wordt nadrukkelijk gedacht aan: 

 a.   Dat omwonenden de mogelijkheid is geboden te participeren in de 
 exploitatie van de windturbines. 

 b. Jaarlijks, in relatie tot de opbrengst, geld gestort wordt in het nog 
op te richten “Duurzaamheidsfonds Goirle” . 

3.1.3 Er gekozen wordt voor windturbines die het maximale rendement 
leveren, voor zover de locatie dat toestaat.  

3.1.4 Het volledige plan landschappelijk ingepast is volgens de uitgangspunten 
van het Landschapsbeleidsplan. 

3.1.5 Er gebruik wordt gemaakt van windturbines die zoveel mogelijk 
recyclebaar zijn. 

18 stemmen voor 
(LRG, CDA, PAG, 
VVD, SP (Vd Brekel), 
D66, PvdA, 
Arbeiderspartij) 
1 stem tegen (SP, 
Eikelenboom) 
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nr Indiener Agendapunt / onderwerp Besluit Stemming 

A2 Pro Actief 
Goirle, D66, 
VVD, CDA, 
LRG, SP, 
PvdA 
 
 

5 Agendapunt 5: zon en 
wind, onderdeel zonne-
energie 

Het voorstel van het college als volgt aan te passen : 
De beslispunten onder 2 en 3 te laten vervallen en daarvoor als beslispunten op te 
nemen: 
2.  De grote kaders voor Zonneweides vast te leggen in de nota zonnewijzer en 
windrichting. 
2.1  De natuurgebieden, die officieel als zodanig aangemerkt zijn, uit te sluiten 
voor het plaatsen van zonneweides.  
2.2   De aanleg van zonneweides mag de ontwikkeling van de dorpen, de 
(toekomstige) woningbouw en bijbehorende voorzieningen, en hun (toekomstige) 
leefbaarheid niet belemmeren dan wel frustreren. 
  
3.   Als extra, dan wel extra te benadrukken, randvoorwaarden voor 
zonneweides op te nemen:  
3.1 De Gemeente Goirle verleent medewerking aan de realisatie van 
grootschalige zonneweides wanneer: 
3.1.1 Het totaal aantal te vergunnen hectare zonneweide, in de Gemeente Goirle 
de 40 ha nog niet heeft overschreden. 
3.1.2 De te ontwikkelen locatie minimaal 1,5 Ha zonnepanelen  bevat.  
3.1.3   Er aantoonbaar gewerkt is aan het creëren van draagvlak met de directe 
omgeving, zoals bewoners en belanghebbenden.  
3.1.4 Wanneer door de ontwikkelaar een aantoonbare samenwerking is bereikt 
en een tegenprestatie wordt geleverd aan de omwonenden en de Gemeente Goirle 
waarbij er  een balans moet zijn tussen lusten en lasten. Daarbij wordt nadrukkelijk 
gedacht aan: 
 a. Omwonenden de mogelijkheid te bieden te participeren in de 
exploitatie van de zonneweide.  
 b. Jaarlijks, in relatie tot de opbrengst, geld gestort wordt in het nog 
op te richten “ Duurzaamheidsfonds Goirle” . 
3.1.5 Het volledige plan landschappelijk ingepast is volgens de uitgangspunten 
van het Landschapsbeleidsplan. 
3.1.6 Er gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen die zoveel mogelijk 
recyclebaar zijn. 

Het amendement 
wordt unaniem 
aanvaard.  
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nr Indiener Agendapunt / onderwerp Besluit Stemming 

A3 Arbeiderspa
rtij Goirle 
Riel 

Agendapunt 7. Beeld Ireen 
Wüst 

Het besluit te wijzigen in: 
Een bedrag van maximaal € 22.500,00 beschikbaar te stellen voor het vervaardigen 
en plaatsen van het beeld ter ere van Ireen Wüst. De dekking vindt plaats door te 
beschikken over de reserve verfraaiing gemeente. 

Verworpen 1 stem 
voor 
(Arbeiderspartij) en 
18 stemmen tegen 
(LRG, CDA, PAG, 
VVD, SP, D66, PvdA) 

A4 LRG - D66 Agendapunt 8, preventie- 
en handhavingsplan alcohol 
jeugd 2019 

Als doelstelling aan het Preventie- en handhavingsplan alcohol jeugd 2019 toe te 
voegen: 
Het aantal jongeren uit de gemeente Goirle dat ooit alcohol heeft gedronken onder 
18 jaar is van 39 % gedaald naar 30 % in 2020. Met als tussendoel om in 2024 uit te 
komen op 20 % en het einddoel is 0 %. 

Aanvaard met 12 
stemmen voor (LRG, 
PAG, VVD, D66) en 7 
stemmen tegen 
(CDA, SP, PvdA, 
Arbeiderspartij)   
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Moties:  

nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 

M1 Arbeiderspartij Agendapunt 5: zon en wind, OZB 
zonnepanelen 

Verzoekt het college: 
een voorstel te ontwikkelen waarmee zonnepanelen 
standaard buiten de ozb gehouden worden; 
Verzoekt het college voorts: 
te onderzoeken hoe vormen van verduurzaming in de 
toekomst niet ontmoedigd worden door middel van 
hogere lokale lasten 

De motie wordt 
verworpen  met 3 
stemmen voor 
Arbeiderspartij, D66 
(Verheijen), CDA (De 
Rooij) en 16 stemmen 
tegen LRG, CDA (Sperber 
en Vd Wiel), PAG, VVD, SP, 
D66 (Vd Hout), PvdA 

M1 VVD, LRG, CDA, 
PAG, SP, D66, 
PvdA, 

Agendapunt 5: zon en wind, OZB 
zonnepanelen 

Verzoekt het college: 
te onderzoeken hoe vormen van verduurzaming in de 
toekomst niet ontmoedigd worden door middel van 
hogere lokale lasten 

Aangepaste motie is 
overgenomen - daarbij  

M2 Arbeiderspartij 
Goirle Riel 

Agendapunt 7: beeld krediet kunstwerk 
Ireen Wüst 

Roept het college op; 
Een selectie te maken en deze mensen uit te nodigen om 
een ontwerp aan te leveren voor het beeld ter ere van 
Ireen Wüst. 
 

Verworpen 1 stem voor 
(Arbeiderspartij) en 18 
stemmen tegen (LRG, 
CDA, PAG, VVD, SP, D66, 
PvdA) 

M3 LRG D66 Niet op agenda opgenomen onderwerp: 
motie vergroening en leges 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 Te onderzoeken hoe door het “vergroenen” van 
leges en belastingen door bijvoorbeeld een 
korting of vrijstelling, duurzame keuzes 
gestimuleerd kunnen worden. 

 In dit onderzoek ook de mogelijkheid voor dekking 
van deze maatregelen op te nemen; 

 Dit onderzoek voor de zomer van 2019 voor te 
leggen aan de raad, zodat dit kan worden 
meegenomen in de legesverordening en begroting 
2020; 

De motie wordt 
overgenomen door het 
college 
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Toezeggingen raad 15 januari 2019  
 

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

nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1. 15-01-
2019 

Vragen aan het college - ziggokastje 
De raad informeren zodra bekend is welke 
afspraken zijn gemaakt 

Wethouder Beert 
Schellekens 

  

2. 15-01-
2019 

Vragen aan het college - ecologische zone 
Leijoever - Leijvennen 
De eigenaar van de grond vraagt zich af hoe dit 
zit. Over Leijvennen is er geen akkoord met de 
gemeenteraad. Hoe kan de informatie over 
Leijoevers dan op deze manier gepresenteerd 
worden? De vraag wordt schriftelijk 
beantwoord.   

Wethouder Bert 
Schellekens 

  

3. 18-12-
2018 

Vragen aan het college - verkeerssituatie 
informeren over gemelde gevaarlijke situatie bij 
de burgemeester Rensstraat - burgemeester 
Philipsstraat. 
 

Wethouder Piet 
Poos 

  

4. 18-12-
2018 

Vragen aan het college - BTW medewerkers 
Diamantgroep  
Uitzoeken hoe het staat met de BTW-heffing 
over de kosten van medewerkers van 
Diamantgroep voor de wijkcentra en het 
standpunt van het college mbt de eventuele 
compensatie van deze kosten.  

Wethouder Marijo 
Immink 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/15-januari/20:45/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3125&offset=11
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/15-januari/20:45/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3125&offset=104
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/15-januari/20:45/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3125&offset=104
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/18-december/22:00/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3109&offset=13
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/18-december/22:00/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3109&offset=95
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/18-december/22:00/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3109&offset=95
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nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

5. 18-12-
2018 

Vragen aan het college - zonnepanelen 
wijkcentra  
Uitzoeken hoe staat het met het leggen van 
zonnepanelen op de wijkcentra en de besparing 
die dit mogelijk kan opleveren voor de 
wijkcentra. 

Wethouder Piet 
Poos 

  

6. 4-12-
2018 

Vragen aan het college - kinderpardon De 
vragen uit de raad schriftelijk te beantwoorden 
naar aanleiding van de brief over het 
postzegelpardon van het ministerie. Laten we 
het bij dit antwoord zitten? Er is ook aan derde 
partijen iets gevraagd waarover niets wordt 
gezien in de stukken.  Hoe gaan we hiermee 
verder? 

Burgemeester   

7. 4-12-
2018 

Vragen aan het college - gevaarlijke situatie 
Tilburgese weg in het donker. Uitgezocht wordt 
of deze informatie juist is. Als dat het geval is en 
maatregelen nodig zijn, dan worden deze 
getroffen. Hierop wordt schriftelijk 
teruggekomen. 

Wethouder Piet 
Poos 

  

8. 6.11-
2018 

Programmabegroting 2019:  
Het is mogelijk om zoveel als mogelijk 
indicatoren al bij de burap te geven. De 
verplichte indicatoren staan er in en daar 
komen er nog een aantal bij. 

Wethouder Johan 
Swaans 

 In het audit-comite van 28 november zijn nadere 
afspraken gemaakt 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/18-december/22:00/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3109&offset=95
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/18-december/22:00/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3109&offset=95
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/04-december/21:45/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3094&offset=43
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/04-december/21:45/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3094&offset=185
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/04-december/21:45/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3094&offset=185
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Auditcomite/2018/28-november/16:00/Concept-besluitenlijst-audit-comite-28-november-2018.pdf
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nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

9. 6-11-
2018 

Programmabegroting 2019: met betrekking tot 
de extra investeringen in de ambtelijke 
organisatie wordt met de raad 
gecommuniceerd. We gaan niet naar de raad 
om voor ieder ding apart naar de raad om 
toestemming te vragen. Het is belangrijk dat het 
college langs de goede maatlat keuzes maakt en 
daarover de raad op de gebruikelijke weg 
informeert. Wij zijn ons er heel bewust van dat 
we op de goede wijze communiceren. 

Burgemeester 
Mark van 
Stappershoef 

  

10. 28-09-
2018 

Coming outday: in overleg met de Stichting Jong 
kijken naar het betrekken van scholen en 
verenigingen. 

Wethouder Piet 
Poos 

 Er is een brief ontvangen van Stichting Jong. 

11. 11-9-
2018 

Bestemmingsplan Ronde Akker: na te gaan 
welke bestemmingsplanprocedures nog via de 
oude werkwijze verlopen (en nog niet 
vooruitlopend op de Omgevingswet met een 
vorm van dialoog) 

Wethouder Bert 
Schellekens 

  

 12. 3-7-2018 Correctie begroting afval: de mogelijkheden 
uitzoeken om met de afvalapp zwerfafval te 
melden.   

Wethouder Bert 
Schellekens 

 Wordt schriftelijk beantwoord 
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nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

13. 5-6-2018 Begroting en jaarstukken Veiligheidsregio: Naar 
aanleiding van paragraaf 2.5 thema 5 
organisatie van de begroting Veiligheidsregio 
zegt de burgemeester toe in het Algemeen 
Bestuur vragen te stellen over de stijging van de 
lasten op dit thema van 13,7 naar 20,5 miljoen.  
De burgemeester vraagt naar de noodzaak van 
de investering in ICT in 2019 in Tilburg 
combinatie met de samenvoeging van de 
meldkamers in 2020. Verzocht wordt om de 
presentatie van de jaarcijfers en de begroting 
van het lopende jaar ook mee te nemen in de 
meerjarenoverzichten begroting. Ook wordt 
navraag gedaan naar de verdubbeling van het 
ziekteverzuim in 5 jaar tijd.  

Burgemeester 
Mark van 
Stappershoef 

 11-9-2018: Schriftelijke informatie volgt 
binnenkort. 
Raadsinformatie d.d. 20-12-2019  

14. 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 

4e kwartaal 2018 De schetsen voor de stedenbouwkundige visie 
zijn in oktober 2018 gereed om met de raad te 
bespreken. 

15. 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 
 

16. 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  
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Raadsinformatie-mbt-begroting-VR-MWB-2019.pdf
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nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

17. 8-11-
2016 

Programmabegroting: Status 
vergunningaanvraag schelpenpad Regte Heide 
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. 

18. 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.   

 
 

Toezeggingen oordeelsvormende vergaderingen 
 

nr Datum Wat Wie Uiterste  afdoeningdatum Wijze afdoening 

1. 23-10-2018 Programmabegroting 2019: De raad 
wordt geïnformeerd over de start van de 
evaluatie minimabeleid. Bekeken wordt 
hoe de raad wordt betrokken bij het 
besluitvormingsproces. 

Wethouder 
Marijo Immink 

  

2. 26-09-2018 Burap: 4 weken na de bijeenkomst met 
de organisatieadviseur ligt er een eerste 
plan dat met de raad wordt besproken.   
 

burgemeester Eind november  

 


