
AP, PvdA, SP, 
D66 

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. 

 

 Raadsvergadering 22 oktober 2019  
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Motie verlaging snelheid A58 
1. In overleg met de provincie Noord-Brabant en 
Rijkswaterstaat onderzoek uit te voeren naar 
structurele maatregelen om de maximumsnelheid van 
verkeer op de A58 te verlagen van 130 km/uur naar 
100 km/uur, ter hoogte van Goirle en Riel in beide 
richtingen (concreet: A58 vanaf Afslag Eindhoven 
richting Breda tot afslag P de Blaak én in de andere 
rijrichting vanaf P Leikant tot afslag Eindhoven).  
2. In overleg met de provincie Noord-Brabant en 
Rijkswaterstaat een representatieve pilot te starten 
met het verlagen van de maximumsnelheid naar 100 
km/uur door het aanpassen van de matrixborden 
boven de A58, in genoemd traject.  
3. Indicatoren voor evaluatie van deze pilot zijn in ieder 
geval (verminderde) geluidhinder en file-overlast. 
Vaststelling van het geluidsniveau wordt bepaald door 
middel van metingen en niet door berekeningen en 
moet representatief zijn.  
4. Hierin samen op te trekken met gemeenten langs 
het tracé van de A58 die ook een Natura 2000-gebied 
in de gemeente hebben, en in ieder geval met de 
gemeente Tilburg (voor een overzicht van deze 
gemeenten zie: 
https://nos.nl/data/image/2019/09/26/580347/2048x
1152.jpg)  
5. De raad te informeren over de voortgang van deze 
besprekingen.  
6. Passende en adequate maatregelen om de snelheid 
te reduceren zo snel als mogelijk uit te voeren,  
 

Mail van wethouder Schellekens 
d.d. 31 oktober 2019. 
“Ik  ben inmiddels aan het 
onderzoeken of de andere 
gemeenten in Brabant (gelegen 
pakweg tussen Breda en 
Eindhoven) de opstellingen van 
Goirle, Tilburg en Oirschot 
onderstrepen. Dat, in combinatie 
met het zoeken naar steun bij de 
provincie, maakt de kans op het 
nemen van het gewenste  besluit 
door RWS een stuk groter. Wij 
willen nadrukkelijk niet wachten 
op landelijke besluitvorming 
maar hierbij een voortrekkersrol 
vervullen. 
U zult te zijner tijd via een RIB 
worden bijgepraat over de 
voortgang op dit dossier.” 
 

 Raadsvergadering 23 april 2019  

Arbeiderspar
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Motie duurzaamheidslening  
Draagt het college op te onderzoeken wat nodig is om 
de duurzaamheidslening in stand te houden en te 
komen met een voorstel welk bedrag nodig is en de 
bijbehorende begrotingswijzingen.  
De uitkomsten van dit onderzoek op korte termijn aan 
de raad voor te leggen. 

Link naar deze motie  
B&W 25/6/19: De raad ontvangt 
in het laatste kwartaal 2019 een 
voorstel inzake voorzetting van 
de duurzaamheidsleningen. 

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/2019/22-oktober/19:30/Motie-verlaging-snelheid-A58-ter-hoogte-van-Goirle-en-Riel-1.pdf
https://nos.nl/data/image/2019/09/26/580347/2048x1152.jpg
https://nos.nl/data/image/2019/09/26/580347/2048x1152.jpg
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/23-april/22:00/Arbeiderspartij-PvdA-Concept-motie-Duurzaamheidslening.pdf


Een raadsvoorstel is door het 
college vastgesteld op 
15/10/2019 

 Raadsvergadering 15 januari 2019  
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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. 

LRG D66 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. 

 Raadsvergadering 6 november 2018  

LRG - PAG 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. 

 Raadsvergadering 26 september 2017  

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

De motie vindt u hier: 
Afspraak tijdens raad 26/9: De 
motie is overgenomen door het 
college. Over de motie gaat het 
college in gesprek met de 
ontwikkelaar (in dit geval de 
gemeente Tilburg) en zal dit 
meenemen in de 
stedenbouwkundige visie die 
de raad gaat bespreken en 
vaststellen. Het schriftelijk 
verslag komt dan in de 
stedenbouwkundige visie. 

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/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/15-januari/20:45/Motie-LRG-D66-vergroening-belastingen-en-leges.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/06-november/19:30/M5-Motie-LRG-PAG-begroting-2019-duurzaamheid.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/26-september/20:00/Motie-1-SP-PAG-onderzoek-ecologische-woonwijk-Bakertand.pdf


 


