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Overzicht van aangenomen en overgenomen moties. 
 
In dit overzicht worden de door de raad aangenomen moties opgenomen. 
In deze lijst is de stand van zaken aangegeven rond de afhandeling van moties. Wanneer moties naar 
mening van het college zijn afgewerkt zijn de tekstvlakken grijs gearceerd.  
Na de volgende keer dat de raad kennis heeft genomen van dit overzicht, worden die gemarkeerde 
moties van deze lijst afgevoerd. 
 
Laatst bijgewerkt door Griffie d.d. 18 mei 2021 
 

Nr. Betrokkenen 
Indiener(s) / 
Portefeuille 

Tekst motie Stand van zaken (=reactie van College) 

 LRG 
 
Wethouder 
Immink 

Raad 20 april 2021 
5. Raadsvoorstel inkoop sociaal domein  
Verzoekt het college: 
Bij de uitwerking van de inkoopstrategie de 
onderstaande zaken onder de aandacht te brengen 
(1 t/m 7 overeenkomstig met de motie uit de 
gemeente Dongen): 
1. Aandacht voor resultaatgericht werken, zichtbaar 

in het volgende: 
a) Zorg voor het scherp formuleren van de te 

bereiken doelen bij de opdrachtverlening 
(aan de voorkant). 

b) Monitor de voortgang van het behalen van 
deze doelen gedurende het proces periodiek 
zodat tussentijdse bijstelling mogelijk is. 

c) Evalueer aan het eind van het proces, 
beoordeel of de doelen zijn gehaald en leer 
van het proces. Monitor periodiek de 
kwaliteit en de kwantiteit van de 
zorgverlening; 

2. Besteed in het aanbestedingstraject naast 
financiële criteria ook, en vooral, aandacht aan 
aspecten als kwaliteit van zorg, 
samenwerkingsbereidheid en flexibiliteit en 
dergelijke; 

3. Betrek bij de uitwerking van de uitgangspunten 
de bevindingen, resultaten en conclusies en 
aanbevelingen van het rapport van ‘follow the 
money’ en het AEF-onderzoek naar de financiële 
tekorten in de jeugdzorg; 

4. Heb aandacht voor goed toezicht op de 
uitvoering van de zorg door de organisaties en 
instellingen; bestrijdt oneigenlijk gebruik van 
gemeenschapsgeld; stel daartoe bijvoorbeeld 
een geschillencommissie (of mogelijkheid van 
mediation) in; 

5. Geef aandacht en nadere uitwerking aan het 
begrip ‘normaliseren’. Denk hierbij aan een 
betere aansluiting van de zorg op het aanbod in 
het ‘voorliggend veld’ en vice versa; 

6. Beloon de organisaties en instellingen die het 
goed doen (goede zorg verlenen, voldoen aan de 
gestelde eisen, snel resultaat bereiken, 
samenwerkingsgericht zijn) in positieve zin; 

7. Zorg ervoor dat onze inwoners -met name de 
mensen die complexe zorg nodig hebben- snel 

20/04/2021: Overgenomen door het college 
met een kanttekening voor wat betreft het 
8ste punt. Daar waar mogelijk wordt zorg in 
de eigen vorm verleend, maar dat is niet 
altijd mogelijk. Bij vaker voorkomende zorg 
kan er vaker gebruik gemaakt worden van 
lokale zorg, maar dan moeten de 
ondernemers zich wel hebben 
ingeschreven.  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/20-april/19:30/Raadsvoorstel-inkoop-sociaal-domein
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Nr. Betrokkenen 
Indiener(s) / 
Portefeuille 

Tekst motie Stand van zaken (=reactie van College) 

geholpen (blijven) worden, voorkom wachtlijsten 
en 

8. Ervoor te zorgen dat zorg zoveel mogelijk in de 
eigen omgeving kan worden verleend en dat bij 
de inkoop daarom voldoende ruimte is voor 
lokale aanbieders. 

BF PAG 
 
Wethouder 
Immink 

Raad 20 april 2021 
5. Raadsvoorstel inkoop sociaal domein  
Roept het college op: 
1. De VNG te verzoeken deze kwestie op de agenda 

te zetten bij de kabinetsformatie. 
2. Daar zich sterk te maken voor een afdoende 

oplossing voor alle gemeenten in dit dossier. 
3. Het Rijk te bewegen tot aanpassing van de 

systematiek omtrent de voorziening 
huishoudelijke hulp in de WMO, door 
bijvoorbeeld een eenvoudige maar effectieve 
inkomens- en vermogenstoets in te voeren voor 
de WMO. 

20/4/2021: Niet in stemming gebracht. 
Overgenomen door het college 

BE LRG 
 
Wethouder 
Franssen 

Raad 20 april 2021 
6. Raadsvoorstel REKS: wind boven bos 
Verzoekt het college: 

• Op dit moment een zeer kritische houding aan te 
nemen over het zoekgebied wind boven bos; 

• Een integraal onderzoek -landschapsvisie- te 
laten uitvoeren alle naar de opgave in het 
zoekgebied (landbouw, natuur, bos, recreatie en 
klimaat); 

• Alle inwoners van onze gemeente de kans te 
geven hierin te participeren en 

• Naar aanleiding van deze uitkomsten een 
voorstel aan de raad te doen over de invulling 
van het zoekgebied wind boven bos. 

20/4/2021: Niet in stemming gebracht. 
Overgenomen door het college. Het wordt 
toegevoegd aan het bod REKS 

BD SP APGR PvdA 
 
 
Wethouder 
Franssen 

Raad 20 april 2021 
6. Raadsvoorstel REKS: Geen kerncentrale in de 
gemeente Goirle 
Spreekt uit: 
• Geen kerncentrale in de gemeente Goirle te 

willen en zich daarom tegen toekomstige 
plannen te zullen verzetten 

20/4/2021: Aangenomen met 11 stemmen 
voor (LRG, PAG, SP, PvdA, APGR) en 8 
stemmen tegen (CDA, VVD en D66) 

BC LRG D66 SP 
 
 
Wethouder 
Swaans 

Raad 20 april 2021 
7. Raadsvoorstel stedenbouwkundig plan Bakertand 
De raad een voorstel voor te leggen met daarin: 
a) Bij nieuwe koopwoningen te realiseren op grond 

van de gemeente standaard in de voorwaarde 
een zelfbewoningsplicht op te nemen; 

b) Bij nieuwe projecten op grond van private 
partijen, indien juridisch mogelijk, een 
zelfbewoningsplicht standaard op te nemen in 
een anterieure overeenkomst; 

c) In prestatieafspraken met 
woningbouwcorporaties op te nemen dat bij de 
verkoop van woningen een zelfbewoningsplicht 
wordt opgenomen in de verkoopovereenkomst 
en 

d) Dat familieleden in de 1e lijn uitgezonderd zijn 
van de zelfbewoningsplicht. 

20/4/2021: Unaniem aangenomen. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/20-april/19:30/Raadsvoorstel-inkoop-sociaal-domein
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/20-april/19:30/Raadsvoorstel-definitieve-besluitvorming-Regionale-Energie-en-Klimaatstrategie-REKS
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/20-april/19:30/Raadsvoorstel-definitieve-besluitvorming-Regionale-Energie-en-Klimaatstrategie-REKS
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/20-april/19:30/Raadsvoorstel-voorlopig-ontwerp-stedenbouwkundig-plan-Bakertand
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Nr. Betrokkenen 
Indiener(s) / 
Portefeuille 

Tekst motie Stand van zaken (=reactie van College) 

BB LRG SP 
 
 
 
Wethouder 
Swaans 

Raad 20 april 2021 
7. Raadsvoorstel stedenbouwkundig plan Bakertand 
Verzoekt het college: 
De raad een voorstel voor te leggen met daarin 
uitgewerkt: 
a) Bij nieuwe koopwoningen te realiseren op grond 

van de gemeente standaard in de voorwaarde 
een anti-speculatiebeding op te nemen; 

b) Bij nieuwe projecten op grond van private 
partijen, indien juridisch mogelijk, een anti-
speculatiebeding standaard op te nemen in een 
anterieure overeenkomst; 

c) In prestatieafspraken met 
woningbouwcorporaties op te nemen dat bij de 
verkoop van woningen een anti-speculatiebeding 
wordt opgenomen in de verkoopovereenkomst 
en 

d) Bij de bepaling van de maximale hoogte van de 
koopsom een duidelijke rekenformule te 
hanteren die gekoppeld is aan de Nationale 
Hypotheek Garantie. 

20/4/2021: Aangenomen met 14 stemmen 
voor (LRG, CDA, PAG, SP, PvdA en AP) en 5 
stemmen tegen (VVD en D66) 

BA SP 
 
 
Wethouder 
Swaans 

Raad 20 april 2021 
7. Raadsvoorstel stedenbouwkundig plan Bakertand 
Draagt het college op:  
Ruim voor het vaststellen van het bestemmingsplan 
Bakertand, het ontwerp bestemmingsplan 
Bakertand aan de raad voor te leggen, waarbij de 
raad de mogelijkheid heeft om met voorstellen het 
plan aan te passen op die punten die nu nog 
onduidelijk zijn. 

20/4/2021: Aangenomen met 14 stemmen 
voor (CDA (Sperber en Wolswijk), PAG, VVD, 
SP, D66, PvdA en APGR), 5 tegen (LRG en 
CDA (Smits)) 

AZ SP PvdA PAG 
 
Wethouder 
Immink 

Raad 20 april 2021 
10a: Motie over niet op de agenda opgenomen 
onderwerp: Vrijstelling giften bijstand  
Draagt het college op, 

• Bijstandsgerechtigden zo spoedig mogelijk doch 
uiterlijk vóór 1 juni a.s. een vrijstelling te geven 
van €1200,- per jaar, 

• Daarnaast de bijstandsgerechtigden die hier in 
het verleden een boete kregen onder een bedrag 
€1.200,- per jaar aan giften wordt 
kwijtgescholden en gerehabiliteerd wordt. 

20/4/2021: Overgenomen door college met 
opmerking dat extra tijd nodig is om alle 
instructies en documenten aan te passen. 
Dit lukt per 1 juli zeker, mogelijk kan het 
eerder 

AY APGR 
 
Burgemeester 
van 
Stappershoef 

Raad 20 april 2021 
10b: Motie over een niet op de agenda opgenomen 
onderwerp: holocaust namen monument  
Roept het college op de namen van het gezin 
Dasché Edith, Valerie, Elizabeth, Tobias, Erich. Te 
adopteren op het Holocaust Namenmonument. 

20/4/2021: Niet in stemming gebracht – 
overgenomen door het college 

AX  
 
Wethouder 
Swaans 

Raad 16 maart 2021  
Raadsvoorstel cultuurnota 
Draagt het college op: 
- Het uitvoeringsprogramma van de cultuurnota 
2021 ter consultatie voor te leggen aan de raad 
alvorens het vast te stellen. 

 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/20-april/19:30/Raadsvoorstel-voorlopig-ontwerp-stedenbouwkundig-plan-Bakertand
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/20-april/19:30/Raadsvoorstel-voorlopig-ontwerp-stedenbouwkundig-plan-Bakertand
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/21-april/19:30/MOTIE-SP-Vrijstelling-giften-bijstand
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/21-april/19:30/MOTIE-SP-Vrijstelling-giften-bijstand
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/21-april/19:30/Motie-Arbeiderspartij-over-holocaustmonument
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/21-april/19:30/Motie-Arbeiderspartij-over-holocaustmonument
https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/06-Motie-PAG-Voorhangprocedure-uitvoeringsprogramma-Cultuurnota.pdf
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Nr. Betrokkenen 
Indiener(s) / 
Portefeuille 

Tekst motie Stand van zaken (=reactie van College) 

AW  
 
Wethouder van 
der Wiel 

Raad 16 maart 2021  
Raadsvoorstel startnotitie mobiliteitsplan 
Draagt het college op : 
1. OV als belangrijk aandachtspunt op te nemen in 

het mobiliteitsplan. 
2. Het OV binnen onze gemeente te evalueren. 
3. De huidige raad gelegenheid te geven om 

specifieke onderwerpen aan te dragen die in de 
evaluatie meegenomen moeten worden. 

4. De uitkomsten van deze evaluatie met de 
huidige raad te delen. 

 

AV PAG VVD SP D66 
PvdA AP 
 
 
Wethouder 
Swaans 

Raad 16 maart 2021 
Motie huisvesting jongerenwerk 
Draagt het college op: 
1. Een fysiek “thuis” te zoeken voor het 

jongerenwerk in Goirle; 
2. Dat te doen binnen de huidige m2 

maatschappelijk vastgoed, verminderd metde 
m2 die het jongerenwerk nodig had in 
Mainframe; 

3. Daarbij mee te nemen dat in het 
nieuwbouwproject Bakertand 2000 m2 
maatschappelijk bestemmingis ingepland; 

4. Daarbij ook te betrekken de mogelijkheden die 
het Brede School concept biedt; 

5. Een ruimte te zoeken waarbij de activiteiten van 
het jongerenwerk niet conflicteert met andere 
gebruikers; 

6. Daarbij ook nadrukkelijk een herverdeling van 
het Maatschappelijk Vastgoed te betrekken. 

7. De raad een voorstel te doen ten aanzien van de 
-onder 1 t/m 6 genoemde -opdracht voor 31 
december 2021. 

 

AU LRG 
 
Burgemeester  
van 
Stappershoef 

Raad 2 februari 2021  
Raadsvoorstel APV 2021 
Draagt het college op: 
1. Samen met de (vertegenwoordigers van) de para 

commerciële rechtspersonen en de horeca een 
factsheet para commercie op te stellen; 

2. De factsheet eind 2021 aan de gemeenteraad 
toe te zenden en 

3. Te bekijken of op basis van het bovenstaande in 
2022 op dit onderdeel de APV moet worden 
aangepast. 

 

AT PAG 
 
Wethouder 
Swaans: 
Punt 1 
 
Wethouder 
Franssen: 
Punt 2 

Raad 15 december 2020 Raadsvoorstel verordening 
rioolheffing 2021 
1. Spreekt de wens uit te komen tot een 

verordening voor belastingjaar 2022 met de 
volgende kenmerken: 
a. Het splitsten van de rioolheffing over twee 

delen: een vuilwaterdeel en een 
hemelwaterdeel; 

b. Het hemelwaterdeel wordt gebaseerd op het 
dakoppervlak van de aangesloten percelen 
met een vaste prijs per vierkante meter; 

c. Het hemelwaterdeel van de heffing komt te 
vervallen bij volledige afkoppeling van 
regenwater; 

 

https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/07-Motie-SP-over-OV-toevoegen-als-aandachtspunt-in-het-Mobiliteitsplan.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/11-MOTIE-PAG-VVD-SP-D66-PvdA-APGR-aangepast-Jongerenwerk-versie-12-3-2021.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/06-MOTIE-LRG-Factsheet-paracommercie.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/10-MOTIE-PAG-Verordening-rioolheffing.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/10-MOTIE-PAG-Verordening-rioolheffing.pdf
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Nr. Betrokkenen 
Indiener(s) / 
Portefeuille 

Tekst motie Stand van zaken (=reactie van College) 

d. In het vuilwaterdeel wordt onderscheid 
gemaakt tussen woningen en niet-woningen; 

e. Voor woningen rekening wordt gehouden 
met het aantal bewoners dat op het adres 
staan ingeschreven; 

f. Per persoon wordt een vaste heffing 
aangehouden die gelijk staat aan een 
normaal, gemiddeld waterverbruik. Extra 
waterverbruik daarboven wordt zwaarder en 
sterk progressief belast; 

g. Voor bedrijfspanden wordt een vaste heffing 
per m3 ingevoerd. 

2. Verzoekt het college een discussienotitie voor de 
raad voor te bereiden met de voor- en nadelen 
en kengetallen van keuzes die de raad kan 
maken ten aanzien van de punten onder A t/m G 
hierboven, alsmede de mogelijkheden en 
gevolgen van het invoeren van een subsidie op 
het afkoppelen van hemelwater; 

AR PAG D66 
 
 
Wethouder van 
de Wiel 

Raad 10 november 2020 
Begroting: onderzoek stichtingsvorm Werkgroep 
Opvang Statushouders 
Roept het college op:  
• Te onderzoeken in overleg met WOS of het 
oprichten van de Stichting WOS mogelijk is;  
• Te onderzoeken of dat voor de gemeente 
kostenbesparend werkt;  
• De raad uiterlijk 1 Maart 2021 te informeren over 
de stand van zaken van dit onderzoek.  

 

AQ LRG D66 PVDA 
APGR VVD SP 
PAG CDA 
 
Burgemeester 
van 
Stappershoef 

Raad 10 november 2020 
Begroting: Visie op informatisering 
Draagt het college op: 
* Een startnotitie op te stellen waarin de 
uitgangspunten en een tijdspad staan genoemd om 
te komen tot een meer jaren visie op de 
informatisering en 
* De startnotitie voor de voorjaarsnota 2022 aan de 
raad aan te bieden. 

6/5/2021: De raad is op 4 mei geïnformeerd 
over de stand van zaken met een addendum 

AP PAG D66 APGR 
LRG 
 
Burgemeester 
Van 
Stappershoef
  

Raad 10 november 2020 
Begroting: Visie op dienstverlening  
Roept het college op:  
• Te komen met een visie op Dienstverlening. 
• Deze ter besluitvorming voor te leggen aan de 
raad. 
• De visie uiterlijk 1 April 2021 voor te leggen aan 
de raad." 

Er komt een visie op dienstverlening in 
GHO-verband.  
6/5/2021: Naar verwachting kan deze in Q3 
worden voorgelegd aan de raad. 

AN PAG D66 CDA 
LRG 
 
 
Wethouder 
Franssen 

Raad 3 november 2020 
Raadsvoorstel woningbouwprogramma 2020-2021: 
Tijdelijke huisvesting 

Roept het college op:   
1. Een onderzoek uit te laten uitvoeren naar de 

mogelijkheid om tijdelijke huisvesting te 
realiseren voor een nader te bepalen periode 
van 10 tot 20 jaar;  

2. Daarbij rekening te houden met de mogelijkheid 
de tijdelijke huisvesting flexibel om te bouwen 
naar een andere invulling (wooneenheden of 

Overgenomen met 2 kanttekeningen: kan 
geen garanties geven voor 50 tot 150 
wooneenheden.  
5/5/2021: Er is een start gemaakt met een 
onderzoek naar de tijdelijke huisvesting. 

https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/04-MOTIE-PAG-D66-3-1-Dekkingsplan-Onderzoek-Stichtingsvorm-WOS.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/04-MOTIE-PAG-D66-3-1-Dekkingsplan-Onderzoek-Stichtingsvorm-WOS.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/28-MOTIE-LRG-CDA-PAG-VVD-D66-SP-PvdA-APGR-Dekkingsplan-2021-3-7-Visie-op-Informatisering.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-03-05-2021-vervolg-motie-over-visie-op-informatiemanagement.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/30-MOTIE-PAG-D66-APGR-LRG-Dekkingsplan-3-7-Visie-op-dienstverlening.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/03-november/19:30/Raadsvoorstel-Woningbouwprogramma-2020-2021/05-MOTIE-PAG-D66-CDA-LRG-Tijdelijke-Huisvesting.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/03-november/19:30/Raadsvoorstel-Woningbouwprogramma-2020-2021/05-MOTIE-PAG-D66-CDA-LRG-Tijdelijke-Huisvesting.pdf
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Nr. Betrokkenen 
Indiener(s) / 
Portefeuille 

Tekst motie Stand van zaken (=reactie van College) 

andere functie) of de tijdelijke huisvesting 
circulair (cradle to cradle) te bouwen;  

3. Gezien de omvang van de doelgroep uit te gaan 
van 50 tot 150 wooneenheden;  

4. Daarbij zowel eigen grond, tijdelijke invulling van 
reeds geoormerkte bouwlocaties, als het 
huren/pachten van grond in overweging te 
nemen;  

5. de juridische kaders uit te werken die tijdelijke 
bewoning mogelijk maakt (geen opbouw van 
huurdersrechten etc) 

6. Op basis van dat onderzoek, bij aanwezigheid 
van perspectief, zo snel mogelijk een voorstel 
aan de raad voor te leggen voor de realisatie van 
een dergelijk plan;  

AL PAG- SP – CDA – 
LRG 
 
Wethouder van 
de Wiel 

Raad 22 september 2020 
Bestemmingsplan Zuidrand Van Besouw - 
Ontwikkeling integrale visie op mobiliteit 
Roept het college van burgemeester en wethouders 
op om: 
1. Een mobiliteitsplan op te stellen en dat te doen 

in een proces waarbij zowel de inwoners van 
Goirle en Riel als de raad een duidelijke plaats 
krijgen; 

2. Dat proces te voorzien van een duidelijke tijdslijn 
waarvan de oplevering niet later dan eind 
december 2021 mag liggen.  

3. De raad vóór eind december 2020 ter vaststelling 
een procesvoorstel voor de realisatie van het 
plan bedoeld onder 1. aan te bieden; 

4. De ontwikkeling van het mobiliteitsplan toe te 
spitsen op de volgende 4 categorieën: 1. 
Voetgangers; 2. Fietsers; 3. Autogebruikers en 4. 
gebruikers van het openbaar vervoer, waarbij 
voor al deze categorieën duidelijk wordt hoe een 
en ander is ingericht;  

5. Bij de totstandkoming van het procesvoorstel en 
het mobiliteitsplan de aangehechte toelichting te 
gebruiken 

27/10/2020: Er wordt gewerkt aan een 
startnotitie die in december besproken kan 
worden in de raad. 
12/1/2021: Startnotitie staat op de agenda 
van de raad.   
5/5/2021: Inmiddels is de startnotitie 
mobiliteit in een beeldvormende 
vergadering besproken in de raad. Het 
bestemmingsplan Zuidrand Van Besouw 
maakt onderdeel uit van het 
gemeentebrede mobiliteitsplan. De 
aspecten met betrekking tot mobiliteit van 
dit bestemmingsplan komen hierin terug.  
 

AJ PvdA 
 
Wethouder 
Swaans 

Raadvergadering 7 juli 2020 
Positieve draai cultuuronderwijs 
Draagt het college op: 
-Om met het Burgerinitiatief in gesprek te gaan over 

de regievoering op het cultuuronderwijs in 2020 en 

2021; 

-Om met een voorstel te komen dat op 1 september 

2020 Oordeelsvormend en op 22 september 2020 

Besluitvormend wordt behandeld door de raad. 

 

Het college is in gesprek gegaan met het 
Burgerinitiatief. De raad is geïnformeerd 
over de stand van zaken met een 
raadsinformatiebrief 1 september 2020.  
27/10/2020: Recent is er een vervolgoverleg 
geweest met het Burgerinitiatief. Het 
voorstel dat door het Burgerinitiatief op 
grond daarvan is gedaan, wordt binnenkort 
met hen besproken. 
12/1/2021: de gesprekken met het 
Burgerinitiatief zijn gaande. 
2/5/2021: College heeft met deze 
raadsinformatiebrief de motie afgehandeld. 

https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/MOTIE-PAG-SP-CDA-LRG-Ontwikkeling-integrale-visie-op-mobiliteit.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/MOTIE-PAG-SP-CDA-LRG-Ontwikkeling-integrale-visie-op-mobiliteit.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/07-juli/19:30/08-Concept-motie-PvdA-cultuurbehoud-met-Burgerinitiatief.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-1-9-2020-Motie-Een-positieve-draai-voor-het-cultuuronderwijs.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-02-05-2021-update-burgerinitiatief-cultuureducatie.pdf
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Nr. Betrokkenen 
Indiener(s) / 
Portefeuille 

Tekst motie Stand van zaken (=reactie van College) 

AF SP PAG 
 
Wethouder van 
de Wiel 

Raadsvergadering 7 juli 2020 
Motie voorrang fietsers op rotonde 
Verzoekt het college 
- In het najaar (<1 december) van 2020 met 
de raad het gesprek aan te gaan over het aanpassen 
van de voorrangssituatie op rotondes en daartoe 
een discussienotitie (wat zijn voordelen, wat zijn 
nadelen van het aanpassen?) voor te bereiden; 

27/10/2020: Uitvoering van deze motie 
neemt B&W mee bij het nieuwe 
Mobiliteitsplan 

AE CDA PAG VVD 
PvdA AP 
 
Wethouder 
Franssen 

Raadsvergadering 2 juni 2020:  
Bakertand Herijking woonvisie 2019 – 2022 
roept het College van Burgemeester en Wethouders 
op om uiterlijk in oktober 2020 aan de 
gemeenteraad ter bespreking voor te leggen:  
- een herijkte woonvisie waarin is uitgewerkt hoe 
het woningaanbod in de gemeente Goirle 
bereikbaar wordt en blijft voor starters, jongeren 
en/of senioren. Een woningaanbod dat ruimte geeft 
voor ander type woonvormen, zoals tiny houses, 
meergeneratiewoningen en (pre-
)mantelzorgwoningen, maar ook community 
vorming door bijvoorbeeld de realisatie van een 
CPO-project. Daarnaast wordt in de herijkte 
woonvisie aandacht besteed aan een toekomstvisie 
over het levensloopbestendig maken en houden 
van woningen in de gemeente Goirle met het oog 
op de doorzettende vergrijzing;  
- een standpunt over het al dan niet voeren van 
woningbouwbeleid in de gemeente Goirle.  
 
overgenomen door de wethouder waarbij de huidige 
woonvisie wordt gebruikt, waarbij we een 
addendum toevoegen waarbij we de cijfers en de 
percentages kloppend maken 

13/7/2020: Als eerste stap wordt 
voorgesteld om het 
woningbouwprogramma op 25 augustus 
beeldvormend te bespreken  in de raad.  
23/9/2020: De regiegroep heeft gekozen 
voor een ander traject. Bespreking vindt nu 
plaats in november. 
27/10/2020: De regiegroep heeft dit 
onderwerp doorgeschoven naar januari. Na 
overleg met de griffie is het voorstel nu om 
het onderzoeksrapport van de 
Rekenkamercommissie af te wachten. Dit is 
bijna klaar en zou dus in januari 2021 
besproken kunnen worden. 
12-1-2021: in beeldvormende vergadering 
van 6 januari 2021 is het onderwerp 
addendum besproken. Het raadsvoorstel 
komt in februari naar de raad. 
1/3/2021: Voorstel is vertraagd zal in maart 
naar de raad toe komen. 
5/5/2021: Voorstel ligt bij de raad 
 
 

AB LRG, D66, PvdA 
 
 
Wethouder  
Swaans 

Raadsvergadering 2/3/juni 2020 
Voorjaarsnota: Right to challenge 
Roept het college op: 
- Aan te geven welke beleidsterreinen hiervoor in 
aanmerking komen; 
- Spelregels op te stellen waaraan aanvragen dienen 
te voldoen en 
- Te bekijken of en op welke terreinen binnen het 
Right to challenge ook in de regio kan worden 
samengewerkt. 

13/7/2020: Een voorstel ter uitvoering van 
de motie wordt voorbereid. Planning is 
gericht op december 2020.  
 
 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/07-juli/19:30/Motie-over-niet-op-de-agenda-opgenomen-onderwerp-voorrang-fietsers-op-rotondes
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/02-juni/19:30/03-Motie-CDA-PAG-VVD-PvdA-AP-Bakertand-Herijking-woonvisie-2019-2022.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/02-juni/19:30/04-Motie-6-LRG-D66-PvdA-Right-to-challenge.pdf
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Nr. Betrokkenen 
Indiener(s) / 
Portefeuille 

Tekst motie Stand van zaken (=reactie van College) 

X SP, CDA, PvdA 
 
 
Wethouder 
Swaans 

Raadsvergadering 15 februari 2020 
7 Koersdocument Bacaertlant – ruimte 
maatschappelijke doeleinden Bakertand 
Verzoekt het college: 

• Eerst te onderzoeken of de 2000 m2 
maatschappelijke ruimte in de Bakertand ook 
voor andere maatschappelijke organisaties 
ingezet kan worden en of daar behoefte voor is 
bij deze organisaties en wat de mogelijkheden 
zijn. 

• Bij het stedenkundig plan aan de raad een 
bredere visie te presenteren op de invulling van 
de vierkante meters maatschappelijke 
voorzieningen waarbij er ook aandacht is voor 
het stimuleren van eigenaarschap en 
betrokkenheid van de toekomstige bewoners bij 
hun wijk.  

20/5/2020: Zal worden opgepakt na 
besluitvorming over het Koersdocument 
13-7-2020: vervolgplanning komt na de 
zomervakantie.  
27/10/2020: Onderwerp komt aan de orde 
bij het stedenbouwkundig plan 

U PAG, D66, SP, 
PvdA, 
Arbeiderspartij 
 
 
Wethouder 
Franssen 

Raadsvergadering 17 december 2019 
Motie regionaal biodiversiteitsbeleid 
1. Onderschrijft de intentie tot samenwerking van 
de B-teams van de gemeenten Goirle, 
Hilvarenbeek en Oisterwijk; 
2. verzoekt het college deze ‘basiskwaliteit natuur’ 
tot uitgangspunt te maken van een te ontwikkelen 
regionaal biodiversiteitsbeleid samen met de 
gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk; 
3. verzoekt het college dit op te stellen regionaal 
biodiversiteitsbeleid op te stellen in samenwerking 
met de B-teams van de drie gemeenten 

25/6/2020: De raad is door middel van een 
raadsinformatiebrief van 9 juni 2020 over de 
voortgang geïnformeerd. 
27/10/2020: Er is vertraging ontstaan omdat 
de B-teams  (van GHO) als gevolg van 
corona geen overleg hebben. 
5/5/2021: Biodiversiteitsteams zijn bijeen 
geweest en hebben een voorstel geschreven 
voor de GHO gemeenten (ingekomen 
stukkenlijst). Vervolgstap is nu om dit 
ambtelijk en bestuurlijk -waar mogelijk- te 
verwerken in de beleidsstukken. Dit voorstel 
komt gedeeltelijk terug in programma 
Groen. 

S LRG, CDA, AP, SP, 
PvdA 
 
 
Wethouder 
Swaans 

Begrotingsbehandeling 12,13,14 november 2019 
Motie beleidsnota cultuur gereed voor 
voorjaarsnota 2020. 
Roept het college op om: 
1. Vóór de aankomende voorjaarsnota het 

amendement uit te voeren en de beleidsnota 
cultuur te presenteren aan de raad. 

2. In overleg met Factorium, SCAG en Bibliotheek 
gezamenlijk een beleidsplan voor de culturele 
voorzieningen uit te werken. 

3. De meerjarenbegroting te herzien waarbij het 
beleid leidend is en de bezuinigingen gebaseerd 
zijn op haalbare cijfers. 

4. De reële cijfers te verwerken in de aankomende 
voorjaarsnota. 

De meerjarenbegroting Culturele Voorzieningen in 
november 2020 volledig te herzien. 

20/05/2020: De beeldvormende 
bijeenkomst op 23 juni wordt gebruikt om 
ambitie versus mogelijkheden verder af te 
stemmen en de concept-cultuurnota te 
toetsen bij de raad.  
Gelet op de nieuwste financiële tekorten 
wordt gekeken naar de haalbaarheid van de 
ambitie, waarbij in de uitwerking van de 
scenario’s van de nog vast te stellen 
voorjaarsnota rekening wordt gehouden 
met de wensen/besluiten van de raad en de 
reële cijfers in de begroting worden 
verwerkt. 
13/7/2020: tijdens raadsvergadering 23 juni 
is de planning gepresenteerd. Daarin is 
opgenomen dat besluitvorming over de 
beleidsnota Cultuur voorzien is in februari 
2021.  
5/5/2021: voorstel is vastgesteld door de 
raad 

R PAG, CDA, PvdA, 
AP, SP 

Begrotingsbehandeling 12,13,14 november 2019 
Motie onderzoek herbestemmen deel CC JvB 
Draagt het college op: 
1. Te onderzoeken of het mogelijk is een gedeelte 

van het gebouw van CC Jan van Besouw af te 
stoten en anders te bestemmen (bijv. voor het 

16/7/2020:  Een raadsinformatiebrief volgt 
in Q3. 
28/9/2020: Een RIB mbt de stavaza volgt op 
korte termijn voor de behandeling van de 
begroting 
27/10/2020: Rib verstuurd op 21-10-2020 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/18-februari/19:30/07-Motie-SP-PvdA-CDA-ruimte-maatschappelijke-doeleinden-Bakertand.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/18-februari/19:30/07-Motie-SP-PvdA-CDA-ruimte-maatschappelijke-doeleinden-Bakertand.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/17-december/19:30/28-MOTIE-PAG-SP-AP-PvdA-Regionaal-biodiversiteitsbeleid-AANGEPAST.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatie-9-6-2020-motie-regionaal-biodiversiteitsbeleid.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-november/17:00/50-MOTIE-LRG-CDA-AP-SP-PvdA-Culturele-Voorzieningen.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-november/17:00/26-MOTIE-PAG-CDA-AP-PvdA-Jan-van-Besouw-AANGEPAST.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-21-10-2020-motie-herbestemmen-CC-JvB.pdf


 

 9 

Nr. Betrokkenen 
Indiener(s) / 
Portefeuille 

Tekst motie Stand van zaken (=reactie van College) 

Wethouder 
Swaans 

bouwen van woningen/appartementen/studio’s 
of andere culturele of maatschappelijke 
activiteiten); 

2. Het onderzoek voor 1 mei 2020 als 
discussienotitie (ter bespreking) of 
raadsvoorstel (ter besluitvorming) voor te 
leggen aan de raad; 

“Onze verwachting is dat wij samen met het 
bestuur van het CC JvB nog wel enige tijd 
nodig zullen hebben voordat wij de 
beloofde discussienotitie aan de raad 
kunnen voorleggen. Wij zullen u in 2021 
opnieuw informeren over de stand van 
zaken.” 

Q VVD 
 
 
Wethouder van 
de Wiel 

Begrotingsbehandeling 12,13,14 november 2019 
Motie privatisering sportparken onderzoeken / 
concrete opdracht formuleren 
Draagt het college op: 
1. Na te gaan hoe de gemeente Tilburg en de 

gemeente Breda de privatisering hebben vorm 
gegeven c.q. de handleiding van de KNVB te 
gebruiken en in overleg te gaan met de 
sportverenigingen en uiterlijk juli 2020 met 
analyse te komen of een privatisering onder 
welke voorwaarden wel of niet kan worden 
gerealiseerd. 

20/05/2020: Als gevolg van de prioritering 
van de werkzaamheden van de 
medewerkers, wordt dit onderwerp 
opgepakt vanaf september 2020. 
13-7-2020: Extra werk veroorzaakt door 
Corona-crisis en voorrang geven aan de 
Cultuurnota betekent dat deze motie nu 
nog niet kan worden opgepakt.  

O AP, PvdA, SP, 
D66 
 
 
Wethouder 
Swaans 

Begrotingsbehandeling 12,13,14 november 2019 
Motie zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in 
beeld brengen en opbrengsten delen 
Roept het college op; 
Om voor alle daken genoemd in het 
dekkingsvoorstel; 
1. Zeer snel de nodige voorbereidingen te treffen 

en werkzaamheden te verrichten, zodat er 

begin 2020 zonnepanelen op de genoemde 

daken liggen. 

2. Bij de realisatie zorgen dat de meeropbrengsten 

ten goede komen aan de gebruikers van de 

gebouwen. 

13/7/2020: Een raadsvoorstel volgt in  het 
zomerreces. 
21/7/2020 raadsvoorstel Jan van Besouw en 
Leybron is gereed. Een RIB over de andere 
gemeentelijke gebouwen volgt in Q4 
22/9/2020 De raad heeft conform voorstel 
besloten over voorstellen zonnepanelen CC 
Jan van Besouw en Leybron. 
5/5/2021 Al het beschikbare gemeentelijk 
vastgoed is voorzien van zonnepanelen. De 
raad is hierover al geïnformeerd. 

I LRG - CDA - SP -
PvdA -  
Arbeiderspartij 
Goirle Riel 
 
 
Wethouder 
Swaans 

Raadsvergadering 26 maart 2019 
8. Motie onderzoek mogelijkheden bouw- en 
opslaghal Verzoekt het college: 

• Te onderzoeken welke verenigingen behoefte 
hebben aan een dusdanige ruimte; 

• Deze verenigingen en het bedrijfsleven samen te 
brengen en aan te sporen op zoek te gaan naar 
mogelijke ruimtes of locaties; 

• De verenigingen en het bedrijfsleven te laten 
aangeven in hoeverre zij zelf in de behoefte 
kunnen voorzien en in welke mate facilitering 
nodig is om te komen tot één centrale (of enkele 
kleinere) bouw- en opslaghal(len) en 

• De resultaten van dit onderzoek tijdig met de 
gemeenteraad te delen zodat een eventuele 
facilitering kan worden verwerkt in de begroting 
van 2020. 

Link naar deze motie  
B&W 25/6/19: Het college zal voor het eind 
van 2019 de motie uitvoeren, zoals ook 
toegezegd door de portefeuillehouder. Het 
is dan niet mogelijk om de resultaten te 
verwerken in de begroting 2020 die in 
november door de raad wordt vastgesteld. 
Mochten er financiële consequenties aan 
verbonden zijn, dan kunnen deze altijd op 
een later tijdstip door de raad via een 
begrotingswijziging worden gefiatteerd.   
10/9/2019: Voorstel staat op de planning 
voor 1e helft 2020. 
20/5/2020: op dit moment is geen 
ambtelijke capaciteit beschikbaar om 
uitvoering te geven aan deze motie. Het 
college wil op dit moment geen extra 
financiële middelen inzetten gelet op de 
financiële situatie van de gemeente Goirle. 
5/5/2021: Het college heeft besloten deze 
motie niet uit te voeren 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-november/17:00/33-MOTIE-VVD-Onderzoek-Privatisering-Sportparken.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-november/17:00/46-MOTIE-AP-PvdA-SP-D66-zonnepanelen-gemeentelijke-gebouwen-AANGEPAST.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/26-maart/22:00/Motie-onderzoek-mogelijkheden-bouw-en-opslaghal
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Nr. Betrokkenen 
Indiener(s) / 
Portefeuille 

Tekst motie Stand van zaken (=reactie van College) 

H VVD, LRG, CDA, 
PAG, SP, D66, 
PvdA, 
 
Wethouder 
Swaans 

Raadsvergadering 15 januari 2019 
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 

Link naar deze motie. 
B&W 25/6/19: Binnenkort ontvangt de raad 
een voorstel. 
20/5/2020: We wachten op uitgewerkte 
informatie van de rijksoverheid. 
13-7-2020. De raad is via een RIB 
geïnformeerd over de stand van zaken.  
5/5/2021: Het college heeft geen informatie 
ontvangen van de rijksoverheid op welke 
wijze dit uitgevoerd kan worden en heeft 
besloten vooralsnog geen uitvoering te 
geven aan de motie, tenzij de rijksoverheid 
met nieuwe informatie komt. 

G LRG D66 
 
 
Wethouder 
Swaans 

Raadsvergadering 15 januari 2019 
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; 

Link naar deze motie.  
B&W 25/6/19: Binnenkort ontvangt de raad 
een voorstel. 
20/5/2020: Vergroenen van leges kan op 
verschillende beleidsvelden en komt aan de 
orde bij het grondstoffenbeleidsplan, de 
woonvisie, bij de uitwerking van Zon en 
Wind en in het programma Water en 
Riolering. [23/6 ingekort door griffie] 
23/6/2020: raadsinformatie Kort 
samengevat kunt u dit de komende tijd 
verwachten:   

- Begin september 2020: voorstel 
leges & zonnepanelen 

- November 2020: voorstel 
rioolheffing 2021 – 
tariefdifferentiatie  

- Eind 2020: voorstel Transitievisie 
warmte (incl. belastingen/leges) 

- Doorlopend: vergroenen 
belastingen/leges als 
aandachtspunt op logische 
momenten binnen de 
verschillende beleidsplannen.  

5/5/2021: Een voorstel over de vergroening 
volgt in Q3. 

F D66 
 
 
Wethouder 
Franssen 

Raadsvergadering 4 december 2018 
Uitvoeringsplan 2018-2019 behorende bij Evaluatie 
grondstoffenbeleidsplan: 
Verzoekt het college om de resultaten van dit 
uitvoeringsplan na een jaar na invoering te 
evalueren en zo nodig tot verbeteringsmaatregelen 
te komen zodat voor het einde van 2021 het fijn 
restafval beneden de 60 kg gebracht kan worden. 

Link naar deze motie.  
B&W 25/6/19: Eind 2019 wordt de 
tussenstand opnieuw gemeld aan de raad. 
8/1/2020: Verduidelijking in regiegroep 
tussenstand kan na 1 jaar effectieve 
ervaring. Dus na september 2020. 
17/06/2020: Volgt in 4e kwartaal 
22/10/2020: voorstel is gereed. Regiegroep 
heeft aangegeven dat dit in Q1 2021 op de 
agenda komt. 
5/5/2021: De wethouder heeft de raad 
geïnformeerd door een RIB met een 
uitgebreide schriftelijke evaluatie. 
Een voorstel voor een nieuw 
grondstoffenbeleidsplan volgt in Q3 en staat 
ook al geagendeerd. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/15-januari/20:45/Motie-VVD-LRG-D66-Arbeiderspartij-PvdA-PAG-CDA-OZB-zonnepanelen.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatie-23-6-2020-Update-vergroening-leges.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/15-januari/20:45/Motie-LRG-D66-vergroening-belastingen-en-leges.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatie-23-6-2020-Update-vergroening-leges.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/04-december/21:45/Motie-D66-Goirle-aangaande-uitvoeringsplan-afvalstoffen-GEWIJZIGD.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2021/08-juni/19:30/C1-Raadsinformatiebrief-13-04-2021-Evaluatie-grondstoffenbeleidsplan-2016-2021.pdf
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Nr. Betrokkenen 
Indiener(s) / 
Portefeuille 

Tekst motie Stand van zaken (=reactie van College) 

C CDA 
 
 
Wethouder 
Swaans 

Raadsvergadering 11 april 2017 
Motie over een niet op de agenda opgenomen 
onderwerp: locatie antennemast Veertels Riel  
Roept het college op om 
- het besluit tot plaatsing van een antennemast 

tussen de Veertels en Gravenhof te 
heroverwegen, ongeacht en vooruitlopend op 
het advies van de commissie voor 
bezwaarschriften; 

- de zonering zoals in het Antennebeleid 
vastgelegd  te herzien en meer rekening te 
houden met de door de raad gegeven adviezen 
en de toen ingediende zienswijzen 

- in de toekomst bij alle te nemen besluiten 
bewust de consequenties voor de burgers voor 
ogen te houden. 

Naar aanleiding van de motie vindt 
bespreking plaats in informatieve 
bijeenkomst op 4 juli 2017 
B&W 25/6/19: In het Bestuursakkoord is 
opgenomen dat B&W een procesvoorstel 
om te komen tot een nieuw antennebeleid 
aan de raad voorlegt. Dit is in de 
Uitvoeringsagenda van B&W opgenomen. 
5/5/2021: Het huidige antennebeleid 
voldoet. Het college heeft besloten dat dit 
onderwerp op basis van prioritering wordt 
doorgeschoven naar een later moment.  
 

B LRG 
 
 
Wethouder van 
de Wiel 

Raadsvergadering 8 november 2016 
Programmabegroting: motie kostenstijging 
sportaccommodaties 
Roept het college op:  
De kostenstijging voor de (sport) verenigingen uit te  
stellen totdat er meer duidelijkheid is over  
veranderingen in de Btw-regelgeving en voldoende  
tijd te nemen hierna in overleg te treden met  
de (sport) verenigingen om, indien kostenstijgingen  
onvermijdelijk zijn, dit op een meer gefaseerde wijze  
door te voeren.  

 

B&W 25/6/19: Uitgezocht wordt wat de 
laatste ontwikkelingen t.a.v. de Btw-
regelgeving zijn. 
20/05/2020: Op 25 januari 2019 zijn door de 
SP vergelijkbare vragen gesteld. Die zijn 
beantwoord op 21 februari 2019 (LIS 26 
maart 2019).  
Opmerking griffie: de brief aan de SP is geen 
rechtstreekse reactie op de motie.  
 

A Wethouder 
Swaans 

Raadsvergadering 15 december 2015 
(opnieuw opgevoerd nav regiegroep 24 sept 2018) 
Raadsvoorstel aankoop en ontwikkeling locatie 
Kompaan De Bocht 
Draagt het college op te onderzoeken of er op de 
locatie De Bocht mogelijkheid is tot het plaatsen 
van een monument of kunstwerk, passend bij de 
historie en de omgeving van deze plek. 

Link naar deze motie 
Zodra de plannen verder uitgewerkt zijn, zal 
B&W de raad informeren. Planning is nu: 
2019 bestemmingsplan procedure 
2020 realisatie bouwrijp + verkoop.  
5/5/2021: Op zijn vroegst 2021 / 2022 
woonrijp en plaatsen beeld. 

 
 
Doorlopende moties 

AO D66 APGR PvdA 
 
 
Burgemeester 
Van 
Stappershoef 

Raad 10 november 2020 
Begroting: Motie aanschaf lease/bedrijfsauto's  
Draagt het college op bij de aanschaf of lease 
bedrijfsauto’s te kiezen voor elektrische auto’s 

Het college laat onderzoeken wanneer het 
lopende contract afloopt en kan worden 
omgezet.  

AK PAG – VVD 
 
College 

Raad 22 september 2020 
Niet geagendeerd onderwerp -“Gemeenten hebben 
meer structureel geld nodig”   
Draagt het college op: 
Om samen met alle gemeenten in de regio Hart 
van Brabant  de reeds ingezette lobby actief en 
stevig voort te zetten richting het Rijk om de 
financiële koek groter te maken. Hiertoe werkt de 
regio Hart van Brabant samen met alle betrokken 
partijen zoals de VNG, G40, M50 en P10 en laten wij 
ons als Regio niet tegen elkaar uitspelen. Daarbij ligt 
de focus op de volgende aandachtspunten: 
1. Schaf de opschalingskorting af; 

23/9/2020: De gemeente Goirle heeft de 
motie tijdens de ALV ondersteund. 
Wij blijven inzetten op de lobby bij het rijk. 
27/10/2020: Is onderdeel van de lobby van 
de bestuurlijke kopgroep waar de 
burgemeester deel van uitmaakt. Indien zich 
ontwikkelingen voordoen, zal de raad 
hierover worden geïnformeerd. 
5/5/2021: Een RIB met de laatste 
ontwikkelingen is op 17-5 aan de raad 
verzonden. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/08-november/17:00/Vaststelling-begrotingsstukken-2017/M1-Motie-LRG-kostenstijging-sportaccommodaties-versie-2.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/08-november/17:00/Vaststelling-begrotingsstukken-2017/M1-Motie-LRG-kostenstijging-sportaccommodaties-versie-2.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/26-maart/22:05/Antwoord-vraag-SP-verruiming-sportvrijsteling-btw.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/15-december/20:00/Raadsvoorstel-aankoop-en-ontwikkeling-locatie-Kompaan-De-Bocht/08-Motie-4-LRG-onderzoek-monument-locatie-De-Bocht.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/32-MOTIE-D66-APGR-PvdA-Dekkingsplan-3-7-Aanschaf-lease-bedrijfsauto-s.pdf
https://raad.goirle.nl/Documenten/MOTIE-Regio-Hart-v-Brabant-lobby-financiele-ondersteuning-Rijk-toelichting.pdf
https://raad.goirle.nl/Documenten/MOTIE-Regio-Hart-v-Brabant-lobby-financiele-ondersteuning-Rijk-toelichting.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-17-05-21-Gevolgen-herverdeling-gemeentefonds.pdf


 

 12 

2. Compenseer de oplopende kosten in het sociaal 
domein voor met name de Jeugd  en Wmo en 
maak het Wmo-abonnementstarief ongedaan; 

3. Compenseer de niet beïnvloedbare kosten van 
de Coronacrisis; 

4. Zorg voor een normeringssystematiek waarop 
gemeenten niet hoeven toe te leggen; 

Zorg voor een financiële solide basis bij gemeenten 
in relatie tot de herverdeling van het 
gemeentefonds. 

E LRG – PAG 
 
 
Wethouder 
Franssen 

Raadsvergadering 6 november 2018 
Programmabegroting 2019; investeren in "anders 
denken" bij duurzaamheid 
Roept het college op om; 

• Te investeren in het ‘anders denken’, zodat het 
duurzaamheidsdenken gemeengoed wordt. 

• Een communicatiestrategie Duurzaam Goirle op 
te stellen gericht op het creëren van 
bewustwording en gedragsverandering. 

• Het gesprek aan te gaan, waarbij speciale 
aandacht nodig is om jongeren en jonge 
gezinnen te betrekken bij de plannen op het 
gebied van duurzaamheid. Dit zijn moeilijk te 
bereiken groepen, maar ze vormen wel de 
toekomst! 

Met enige regelmaat informatie over de behaalde 
resultaten te delen met de raad. 

De motie vindt u hier.  
B&W 25/6/19: B&W stuurt in het 4e 
kwartaal een raadsvoorstel inzake de 
communicatiestrategie naar de raad. 
20/5/2020: B&W heeft de Energie 
coöperatie Goirle-Riel subsidie verleend in 
cofinanciering met de provincie Noord-
Brabant. Zij zorgen daarmee o.a. voor de 
communicatie inzake duurzaamheid omdat 
zij hebben laten zien dat zij uitstekend in 
staat zijn om inwoners te bereiken. 
Het college heeft de raad meerdere malen 
via een raadsinformatiebrief geïnformeerd 
over de voortgang. 
 

D PAG, PvdA, D66, 
CDA, LRG 
 
Wethouder van 
de Wiel 

Raadsvergadering 11 september 2018 

Raadsvoorstel toename kosten regiovervoer: 

Verzoekt het college: 

• Halfjaarlijks aan de raad te rapporteren over de 

ontwikkelingen van het Regiovervoer; 

• In die rapportages in ieder geval in te gaan op:  

o ontwikkeling van de kosten; 

o de mate waarin geformuleerde meetbare 

doelstellingen (zie pag. 7 Programmaplan) 

zijn behaald; 

het lokale aandeel van de gemeente Goirle in 
bovenstaande punten; 

7/5/2019: Eerste rapportage is ontvangen. 
7/4/2020: regiegroep heeft herinnerd aan 
deze afspraak 
20/5/2020: De rapportage van het 
regiovervoer over het jaar 2019 is inmiddels 
aan de raad verzonden. 
 
 

 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/06-november/19:30/M5-Motie-LRG-PAG-begroting-2019-duurzaamheid.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/21-mei/22:05/Raadsinformatie-Ontwikkelingen-Regiovervoer-over-2018.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2020/26-mei/22:05/C1-Raadsinformatie-12-5-2020-ontwikkeling-kosten-Doelgroepenvervoer-2019.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2020/26-mei/22:05/C1-Raadsinformatie-12-5-2020-ontwikkeling-kosten-Doelgroepenvervoer-2019.pdf

