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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 26 augustus 2022 
 
 

Nr. Betrokkenen 
Indiener(s) / 
Portefeuille 

Tekst motie Stand van zaken (=reactie van College) 

 LRG Raad 5 juli 2022 raadsvoorstel Burap 
Motie: Draagt het college op: 

- Zich in te spannen om een vrij liggend fietspad 
tussen Riel en Gilze te realiseren.  

- Om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met 
het college van Gilze en Rijen om dit af te stemmen.  

- De financiële onderbouwing van dit project 
wanneer nodig te herzien en opnieuw voor te 
leggen aan de raad. 

05/07/2022: Toezegging 
Het college neemt de motie over en zegt 
toe de raad te voorzien van een 
zorgvuldige onderbouwing van de kosten 
van realisatie van het fietspad. 

 D66 Raad 5 juli 2022 raadsvoorstel Burap 
Motie: Draagt het college op: 
Risicomanagement en –rapportage aan de raad een 
belangrijke rol te laten spelen bij de doorontwikkeling van de 
planning & control cyclus 

 

 Gezond 
Verstand 
Arb.partij 
PvdA 
PAG 
LRG 

Raad 14 juni 2022 Besluitvorming college rondom 
beëindiging bekendmakingen in het Goirles Belang per 1 
juni 2022.  
 
Motie: Verzoekt het college:  
De bekendmakingen met ingang van de eerst volgende editie 
van het Goirles Belang opnieuw op te nemen op de 
gemeentepagina’s en het eerder genomen besluit hiermee 
terug te draaien. 

 

 PvdA Raad 29 maart 2022 – Moties over niet op de agenda 
opgenomen onderwerpen 
Motie vervolgstappen voor het herstel van biodiversiteit 
Voorgesteld besluit: 
Vraagt het college:  
1. in 2022 kaders voor te stellen voor het herstel van 
biodiversiteit, op basis van een met de gemeenteraad te 
bespreken streefbeeld voor 2030 en zich daarbij te laten 
inspireren door het streefbeeld 2030 van de 
biodiversiteitsteams in Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk;  
2. deze kaders, die aansluiten bij het landelijke 
biodiversiteitsbeleid, op te stellen in samenspraak met de 
drie biodiversiteitsteams in Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk 
en met deze drie gemeenten zoveel mogelijk samen te 
werken;  
3. de raad, op basis van het streefbeeld voor 2030, 
concrete voorstellen te doen voor tussentijdse meetbare 
doelen voor biodiversiteitsherstel en voor het bewaken van 
die doelen;  
4. met de raad eenmalig een gesprek te voeren over 
de vraag: hoe kunnen we de betrokkenheid van inwoners en 
stakeholders bij het herstel van biodiversiteit vergroten?;  

29/03/2022: De raad neemt de motie aan 
met 10 stemmen voor en 9 stemmen 
tegen. 
22/06/2022: Op dit moment zijn er 
gesprekken gaande met een adviseur over 
basiskwaliteit natuur en het meten 
daarvan. Tevens is een afspraak 
(ambtelijk) ingepland in GHO verband 
voor verdere uitwerking. 
11/08/2022: In augustus is er een gesprek 
met het B-team en Hilvarenbeek en 
Oisterwijk om ideeen uit te wisselen en de 
samenwerking te bespreken. Een 
raadsinformatiebrief over de stand van 
zaken is in voorbereiding en volgt naar 
verwachting eind augustus. 
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Nr. Betrokkenen 
Indiener(s) / 
Portefeuille 

Tekst motie Stand van zaken (=reactie van College) 

5. de samenwerking tussen de biodiversiteitsteams 
van de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk te 
faciliteren (denk aan het beschikbaar stellen van een 
vergaderruimte).  

BV  Raad 08 maart 2022 – Moties over niet op de agenda 
opgenomen onderwerpen 
Motie onderzoek afstandsnormen windturbines 
Verzoekt het college: 

• om het onafhankelijk landelijke onderzoek naar de 
effecten van verschillende afstandsnormen 
op de gezondheid en leefkwaliteit van omwonenden af te 
wachten en de resultaten van dit onderzoek mee te 
nemen in het verder concretiseren van plannen voor de 
plaatsing van 
windmolens in de gemeente Goirle. 

08/03/2022: Het college heeft toegezegd 
het onderzoek af te wachten alvorens met 
concrete plannen voor plaatsing 
windmolens te komen. De motie komt 
niet meer in stemming. 
04/04/2022: Ter verduidelijking van 
bovenstaande 8/3: Planvorming kan 
doorgaan maar met eventuele concrete 
plaatsing wordt gewacht tot de resultaten 
van het landelijke onderzoek bekend zijn. 

BU  Raad 08 maart 2022 – Moties over niet op de agenda 
opgenomen onderwerpen 
Motie onderzoek geluidswal A58 & Barbara B park 
Verzoekt het college: 
• een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van 

deze motie en te laten blijken dat 
zij samen met de gemeenteraad wil werken aan een 
mogelijke oplossing om de impasse 
omtrent de beperking van geluidsoverlast van de A58 en 
het Barbara Benz Park te doorbreken. 

• De in overleg met de Stichting Geluidsoverlast A58 Goirle 
opgestelde onderzoeksvragen 
te actualiseren. Gezien de huidige situatie omtrent het 
Barbara Benz Park zou het uit te voeren onderzoek, ter 
aanvulling, óók inzicht moeten geven in de kosten en 
mogelijke opbrengsten van geluidswerende voorzieningen 
(waaronder geluidswalwoningen) in het verlengde van de 
Boschring. 

• Maximaal €40.000 ter beschikking te stellen voor de 
uitvoering van bovengenoemd onderzoek 
en dit bedrag in mindering te brengen op de Algemene 
Reserve. 

• De onderzoeksresultaten te delen met de gemeenteraad 
en deze te betrekken in de toegezegde afwegingsnotitie 
Barbara Benz Park. 

08/03/2022: Motie is met algemene 
stemmen aangenomen. Daarbij heeft het 
college aangegeven dat zij eerst de 
onderzoeksopdracht aan de raad voor wil 
leggen, alvorens tot het uitvoeren van het 
onderzoek wordt overgegaan. De planning 
is er op gericht dat in Q2/2022 te doen. 
05/07/2022 Besluitvormende raad: 
- De gemeenteraad stemt met 

algemene stemmen in met het 
gewijzigde voorstel. 

- Het amendement is met 18 stemmen 
voor en 1 stem tegen aangenomen. 

 
11/09/2022: Inmiddels loopt de 
aanbestedingsprocedure voor het 
onderzoek. Wij hopen medio september 
2022 opdracht te kunnen geven aan de 
laagste inschrijver (adviesbureau). 
De resultaten van het onderzoek 
verwachten wij eind december 2022. In 
Q1 2023 hopen wij de raad te kunnen 
informeren over de onderzoeksresultaten. 
 
 

BT  Raad 08 maart 2022 – Zienswijze sociaal domein 
Motie PlanC 
Draagt het college op om: 
• De opdracht aan Plan-C – of diens rechtsopvolger – te 

verlengen om zodoende de opdracht alsnog naar behoren 
uit te kunnen voeren 

• Hiervoor de middelen beschikbaar te stellen, die 
overblijven na afwikkeling van de verplichtingen ten 
aanzien 
van Factorium. (zie toelichting) 

• Dit bedrag – circa €23.000,= in overleg met Factorium, 
terug te vorderen van Factorium en 

• Vervolgens ter beschikking te stellen aan Plan-C om 
zodoende een inhaalslag te kunnen maken. 

08/03/2022: Motie is met 9 stemmen 
voor en 8 tegen aangenomen. 
11/09/2022: Er heeft inmiddels een 
gesprek plaatsgevonden met de directeur 
van Factorium over de afhandeling van 
deze motie. Factorium is in beginsel 
akkoord maar stelt hierbij een aantal 
voorwaarden. Begin september staat er 
een vervolggesprek gepland met 
Factorium en PlanC over de structuur van 
de cultuureducatie. 
Afhankelijk van de uitkomsten van het 
gesprek moet het college mogelijk een 
besluit nemen over de door Factorium 
gestelde voorwaarden.   

BS  Raad 08 maart 2022 - Voorontwerp-bestemmingsplan 
Bakertand 
Motie groene erfafscheidingen 
Draagt het college op : 

08/03/2022: Motie is met algemene 
stemmen aangenomen. 

https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/11-Motie-onderzoek-naar-effecten-op-gezondheid-van-windmolens-VVD-08-03-2022.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/11-Motie-onderzoek-geluidswal-A58-en-Barbara-Benz-Park-VVD-08-03-2022.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/10-Motie-PlanC.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/08-maart/19:30/motie-groene-erfafscheidingen-def.pdf
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Nr. Betrokkenen 
Indiener(s) / 
Portefeuille 

Tekst motie Stand van zaken (=reactie van College) 

• Met Leijstromen in overleg te gaan om in de 
huurcontracten van de toekomstige woningen 
in de Bakertand ,vast te leggen dat tuinen niet geheel 
bestraat mogen worden, en dat daar 
waar mogelijk een redelijke verhouding tussen groen en 
steen wordt afgesproken. 

• Ook de mogelijkheden te bezien om bij koopwoningen tot 
dezelfde afspraken te komen 

• In het bestemmingsplan op te nemen dat dat indien in het 
plangebied Bakertand er sprake is 
van erfafscheidingen grenzend aan het openbaar gebied, 
deze natuurlijk dienen te zijn in de 
vorm van van hagen of struiken of eventueel een open 
hekwerk met klimplanten waarbij 
het hekwerk ook op een lage muur geplaatst mag worden. 

11/09/2022: De raad zal hierover in  
september ’22 een raadsinformatiebrief 
ontvangen.  

BR D66 SP PvdA 
 
Wethouder 
Franssen 

Raad 21 december 2021 – Transitievisie warmte 
Verzoekt het college: 

• om contact te zoeken met de gemeente Tilburg en te 
verkennen of de gemeente Goirle kan bijdragen en 
deelnemen in een regionaal publiek warmtebedrijf.  

22/12/2021: College heeft de motie 
overgenomen.  
27/06/2022: Op 13 mei is een ambtelijk 
overleg met Tilburg geweest over 1. 
warmtenet Tilburg-Zuid en 2. 
Ontwikkelingen m.b.t. Publiek 
Warmtebedrijf. Planvorming is nog niet 
concreet. Goirle blijft aangehaakt. 

BO LRG - 
Arbeiderspar
tij 

Raad 05 oktober 2021 
14. Motie onderzoek pasjessysteem milieustraat  
Roept het college op 

• Te onderzoeken of het invoeren van een pasjessysteem 
bovenstaande kan reguleren. 

• Een indicatie te geven van de kosten van het invoeren van 
het pasjessysteem. 

• De resultaten van het onderzoek nog vóór de 
perspectiefnota aan de raad te sturen. 

30/11/2021: Uitvoering van de motie 
komt in het plan van aanpak. 
27/06/2022: Zoals mondeling aangegeven 
in de raadsvergadering van 17 mei kunnen 
we het onderzoek van het pasjessysteem 
pas starten als de verplaatsing van de 
afvalstromen puin & tuin ingevoerd is. 
11/09/2022: De maatregelen die zijn 
opgenomen in het plan van aanpak om 
het restafval te verminderen worden in 
november 2022 geevalueerd. Hierin wordt 
het onderzoek naar invoeren van een 
pasjessysteem meegenomen. 

AW  
 
Wethouder 
van de 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. 

13-7-21 Dit wordt vanaf eind Q3 opgepakt 
 
30-11-21 RIB volgt op korte termijn 
Raad 21/12/21 Er volgt een 
raadsinformatiebrief waarin staat dat het 
mobiliteitsplan nu in Q2 verwacht wordt. 
11/09/2022: Raadsinformatiebrief is 
verzonden op 17-5. In deze rib is 
aangekondigd dat het mobiliteitsplan 
doorschuift naar Q3. 

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 bestemming is 
ingepland; 

20/5/21: We zijn volop in overleg, er 
wordt gewerkt aan de voorbereidingen. 
We starten in het najaar met concrete 
invulling van het plan van aanpak 
huisvesting jongerenwerk. 
De tussenstand wordt uiterlijk Q4 
opgeleverd.  
 
30/11/2021: De voorbereidende 
werkzaamheden zijn al gestart. 

https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/Motie-D66-SP-PvdA-Transitievisie-warmte-Regionaal-warmtebedrijf.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/14-MOTIE-LRG-Afvalstoffenheffing.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/07-Motie-SP-over-OV-toevoegen-als-aandachtspunt-in-het-Mobiliteitsplan.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-21-12-2021-Uitstel-Programma-Mobiliteit-Omgevingsvisie.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-21-12-2021-Uitstel-Programma-Mobiliteit-Omgevingsvisie.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/11-MOTIE-PAG-VVD-SP-D66-PvdA-APGR-aangepast-Jongerenwerk-versie-12-3-2021.pdf
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Nr. Betrokkenen 
Indiener(s) / 
Portefeuille 

Tekst motie Stand van zaken (=reactie van College) 

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. 

Motie kan pas worden uitgevoerd na 
ondertekening contract voorliggend veld 
met als ingangsdatum 1-1-22.  
 
Raad 22/12/2021: De raad wordt 
binnenkort wordt geïnformeerd over de 
afhandeling. In januari ligt dit op de 
collegetafel. Zijn volop aan de slag 
geweest met de afhandeling. Voor de 
verkiezingen komen we bij u terug. Wij 
geven inzicht in welke stappen we hebben 
gezet en nog zullen zetten. 
 
25-1-22 RIB volgt op korte termijn  
 
26/1/2022: RIB Huisvesting jongerenwerk 
aan de raad gezonden. Gelet op discussie 
hierover in raad 8/2/22. Is daarmee motie 
nog niet afgedaan. 
11/09/2022: Een adviesnota rondom 
huisvesting jongerenwerk is in 
voorbereiding en zal naar verwachting 
eind augustus of begin september gereed 
zijn. 

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; 

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; 

13-7-21 Er zijn diverse onderzoeken 
uitgevoerd met betrekking tot 
differentiatie rioolheffing, waaronder een 
enquête bij het burgerpanel. 
Verdere uitwerking volgt uiterlijk in Q4 21. 
 
RVS staat geagendeerd voor 21-12-21 
 
30-11-21: de raad ontvangt een RIB 
waarom de motie niet kan worden 
uitgevoerd voor het belastingjaar 2022. 
.  
In het voorjaar van 2022 komen we met 
een discussienota waarin we de 
veranderingen vanuit de 
modelverordening meteen meenemen.  
13/05/22: Er volgt een nieuwe RIB, voor 
de zomer 2022. 
11/09/2022: De raadsinformatiebrief van 
08/08/2022: RIB is verstuurd over Motie 
verordening rioolheffing PAG 
(tariefdifferentiatie) 

AN PAG D66 
CDA 
LRG 
Wethouder 
Franssen 

Raad 3 november 2020 
Motie bij 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; 

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. 
29/06/2021: Raadsinformatiebrief stand 
van 
zaken Flexwonen verzonden aan de raad. 

https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/10-MOTIE-PAG-Verordening-rioolheffing.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/10-MOTIE-PAG-Verordening-rioolheffing.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-30-11-2021-Motie-Verordening-rioolheffing-tariefdifferentiatie-rioolheffing.pdf
https://raad.goirle.nl/Documenten/Moties/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) 

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

05/10/2022: Afgevoerd van deze lijst 
15/02/2022: Op verzoek opnieuw 
opgevoerd op deze lijst. RIB was stand van 

zaken brief. Motie is nog niet afgedaan. 
23/06/2022: Onderzoek is gestart. Zie 
laatste RIB op 24 mei. 
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsi
nformatiebrieven/C1-
Raadsinformatiebrief-24-5-2022-
onderzoek-flexwonen.pdf 
11/09/2022: Dit onderwerp is 
projectmatig opgepakt, op alle 6 punten. 
Betrokken zijn de stedebouwkundige, 
adviseur wonen, projectleiders en  
medewerker grondzaken. 
Afwegingscriteria zijn geformuleerd, 
initiatieven uit de markt worden bekeken, 
onderzocht wordt of we zelf als gemeente 
beschikken over grond of gebouwen. 
Contact wordt gelegd met Leystromen. 
 
In regionaal verband is de Taskforce 
flexwonen opgericht. In de 
raadsinformatiebrief van 24-05-2022 leest 
u hierover meer. De raad zal voor wat 
betreft het vervolg periodiek worden 
geïnformeerd over de voortgang en stand 
van zaken. 

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.  
 
13-7-21 Bestemmingsplan staat al 
geagendeerd voor de vergadering van de 
raad. 
25-1-22 Mobiliteitsplan volgt in Q2 22 
 
11/09/2022: Mobiliteitsplan volgt in Q3. 

https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-24-5-2022-onderzoek-flexwonen.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-24-5-2022-onderzoek-flexwonen.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-24-5-2022-onderzoek-flexwonen.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-24-5-2022-onderzoek-flexwonen.pdf
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
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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 
 
Raad 22/12/2021 Er volgt een 
raadsinformatiebrief waarin staat dat het 
mobiliteitsplan nu in Q2 22 verwacht 
wordt. 
11/09/2022: Mobiliteitsplan volgt in Q3. 

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 stedenbouwkundig 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 
 
 

  

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/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-21-12-2021-Uitstel-Programma-Mobiliteit-Omgevingsvisie.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-21-12-2021-Uitstel-Programma-Mobiliteit-Omgevingsvisie.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/2020/18-februari/19:30/07-Motie-SP-PvdA-CDA-ruimte-maatschappelijke-doeleinden-Bakertand.pdf
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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 
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; 

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 
“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.” 
 
16/6/21: Sinds begin dit jaar zijn we een 
project gestart maar door corona zijn 
bijeenkomsten met inwoners en andere 
belanghebbenden nog niet gestart. 
06-07-2021: RIB over stand van zaken 
herbestemmen CC JvB 

 
25-1-22 RIB volgt op korte termijn 
 
1/2/2022 Raadsinformatiebrief is aan de 
raad gezonden. (Gelet op de 
gemeenteraadsverkiezingen zal dit 
betekenen dat het nieuwe college het 
eindadvies zal behandelen 
en aan de nieuwe raad zal terugkoppelen 
wat de vervolgstappen worden). 
 

Wethouder 
Swaans 

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.  
6-7-21 Eind Q3 21 wordt gestart met een 
project rondom sport en sportparken 
25-1-22 RIB is verzonden aan de raad, motie 
is hiermee afgedaan 
08/02/2022: N.a.v. opmerkingen in de 
raadsvergadering blijft motie gehandhaafd. 
Wethouder komt er op terug. 

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
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-06-07-2021-Stand-van-zaken-motie-herbestemmen-Cultureel-Centrum-Jan-van-Besouw.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-06-07-2021-Stand-van-zaken-motie-herbestemmen-Cultureel-Centrum-Jan-van-Besouw.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-1-2-2022-motie-herbestemmen-cultureel-centrum.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-november/17:00/33-MOTIE-VVD-Onderzoek-Privatisering-Sportparken.pdf
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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:   
5/5/2021: Een voorstel over de vergroening 
volgt in Q4. 
30/11/2021: Zie hiervoor ook de RIB van 30-
11-21 en het antwoord bij motie AT 

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 2022 woonrijp en 
plaatsen beeld. 

 
 
Doorlopende moties 
25/01/2022: Het college stelt voor de doorlopende moties af te voeren van het overzicht. Deze 
werkzaamheden zijn goed ingebed in de werkzaamheden van de ambtelijke organisatie. Indien het 
voor deze onderwerpen nodig is dat de raad wordt geïnformeerd, dan volgt daar waar nodig een RIB. 
08/02/2022: In regiegroep en met een toelichting van de burgemeester in de raadsvergadering 
blijven deze doorlopende moties separaat gehandhaafd op deze lijst. De gemeenteraad heeft 
daarmee ingestemd. 
 

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.  
30/11/2021: Moet dit erop blijven staan? 
11/09/2022: Contract loopt af op 01-09-
2025. Omzetten kan maar is qua 
duurzaamheid en financieel niet interessant. 
Het milieu impact-verschil tussen elektrisch 
en benzine zijn met de kilometerstanden die 
we rijden met de auto (<5000 per jaar)  te 
verwaarlozen. Momenteel ligt het 
kantelpunt qua CO2 reductie bij 39000 
kilometer, waarbij het volledig 
productieproces van beide typen auto’s is 
meegenomen (dit is onderzocht). Als het 
contract is afgelopen kan de overstap naar 
electrisch worden gemaakt. 

 

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/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

