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Concept verslag  Oordeelsvormende vergadering   

Gehouden op  13 oktober 2020, 19:30 uur – via Pexip 

Opgemaakt door Berry van ‘t Westeinde 

Aanwezig  Voorzitter: Trix Vissers  
CDA: Ineke Wolswijk, Tess van de Wiel.  
VVD: Ad van Beurden, Theo van der Heijden. 
PAG: Mark van Oostwerwijk, Henk Gabriëls.    
LRG: Erik Schellekens, Mark Verhoeven. 
SP: Stijn van den Brekel, Deborah Eikelenboom.  
D66: Piet Verheijen, Janneke van den Hout.  
Arbeiderspartij: Arno de Laat, Servie Beekmans (vanaf 20:15 tot 22:00 uur) 
PvdA: Pernell Criens,  
College: Marijo Immink, Liselotte Franssen, Johan Swaans, Piet Poos, Mark van 
Stappershoef. 
Ambtelijke ondersteuning: mevrouw Van Tilborg, mevrouw Torremans, de heer 
Hoefmans, de heer Van Leeuwen. 
Griffie: Carlo Zwartendijk, Berry van ’t Westeinde. 

 
Agendapunt 1. Digitale inlog in de vergadering  
De vergadering wordt opgestart. De voorzitter opent de vergadering en de presentielijst wordt 
doorgenomen. De vergadering is terug te kijken via 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2020/27-oktober/19:30 
 
Agendapunt 2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Agendapunt 3. Raadsvoorstel vaststellen programmabegroting 2021 met bijbehorend 
dekkingsvoorstel 2021 
 
1.1 LOT 
 

Aftrap 
PAG 

Vraagt zich af in welke mate de motie over het dekkingsvoorstel bij voorjaarsnota is 
uitgevoerd. Ook in 2024 moet er een sluitende begroting zijn. We moeten zorgen dat 
de uitgaven in het sociaal domein in balans zijn. Voor 2021 is het college erin 
geslaagd. Gaat het ook lukken om in de meerjarenbegroting op enig moment een 
balans te vinden?  Dat vinden wij onhandig. Vrezen ervoor dat we volgend jaar weer 
voor de keuze staan om veel te bezuinigen. Vindt dat de motie onvoldoende is 
uitgevoerd. Overweegt een mogelijk amendement maar dat is moeilijk. 

CDA LOT is net begonnen. Met geen enkel bedrag weten we dat de meerjarenbegroting 
sluitend is. 

VVD De lat zou volgens de VVD best iets hoger gelegd worden. Er mag best een uitdaging 
zitten in de te behalen bezuiniging.  

D66 Wellicht meer het Oisterwijkse model om juridisch wat ingewikkeldere keuzes te 
maken. Zou het sterk vinden als het college alle opties open houdt.  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2020/27-oktober/19:30
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APGR Gaat tegen deze begroting stemmen. Wil een niet-sluitende begroting indienen. Het is 
een openeind regeling. Raar om zulke bedragen te bezuinigen. 

 
 
1.8 Personen met verward gedrag 
 

Aftrap 
PAG 

Vraagt aandacht voor de vraag of we mensen op de goede manier helpen. Wil graag 
dit signaal afgeven.  

 
 
1.9 Begeleiding statushouders 
 

Aftrap LRG 
 
 
CDA 
 
 
PAG 

We doen trajecten van 18 maanden. Na een jaar kan worden geëvalueerd en 
worden besloten de periode te verlengen. LRG wil hier meer informatie over. Wil dit 
mogelijk inbrengen in de begrotingsvergadering.  
Geeft aan dat de werkgroep Statushouders helemaal op eigen kracht werkt. Zij 
hebben een monitor ontwikkeld die een beeld geeft van de voortgang. Wil aan het 
bedrag voor de statushouders niets doen. 
Zou wellicht willen voorstellen om iets te bezuinigen op deze post. De ondersteuning 
door de Twern zou een taakstellende bezuiniging op kunnen plaatsvinden van € 
10.000,00 

LRG Reageert op het CDA. Goed dat er een monitor is. Er kan wel mogelijk een keuze 
gemaakt worden voor de lengte van de begeleiding. 

SP Geeft aan dat 3 tot 4 jaar nodig is om mee te kunnen doen. Er is veel begeleiding 
nodig. Wil daarom geen bezuiniging opnemen. 

APGR Geen voorstander van bezuiniging op dit bedrag. Iedere bezuiniging op preventie 
kan dubbel terugkomen.  

Wethouder 
Poos 

Vindt het onverstandig om hier op te bezuinigen. Daarom is het ook niet 
meegenomen in het dekkingsvoorstel als een mogelijke bezuiniging. Ook de lucht in 
begeleiding Contour De Twern is er naar zijn mening niet. Wil bovendien de 
overgang naar nieuwe wetgeving goed laten verlopen. 

 
 
1.13 Activiteitensubsidie sociaal domein 
1.15 Subsidie inwonersinitiatieven 
5.13 Subsidie duurzame initiatieven 
 

Aftrap LRG Dit valt onder de kleinere subsidies. Ook inwonersinitiatieven, bruisfonds en 
duurzaamheidsinitiatieven. 
De subsidies hebben een kleine, slinkende doelgroep. Zouden we deze subsidies niet 
beter in het onderdeel Back-to-Basics opnemen? Daarom wordt voorgesteld een 
deel hierop te bezuinigen. De gemeenschap is zo sterk dat daar ook zelf een 
oplossing kan ontstaan. 
We moeten ons afvragen bij dit soort kleine initiatieven of we dit moeten blijven 
ondersteunen. Zeker als er activiteiten zijn die wel door kunnen gaan. We moeten 
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goed kijken wat er in die potten zit en of we daar de goede dingen mee doen. 
Bereiken we ons doel wel? Weet niet of we hier iets mee moeten doen.  

CDA Het is al jaren financieel zwaar weer. Wil hierop niet bezuinigen. 

SP Wil hier niet op bezuinigen. In deze tijd blijft dit nodig.  

D66 Is benieuwd wat back to basics gaat brengen. Het is belangrijk om goed onderscheid 
te maken tussen aanjaagsubsidie en structurele subsidie. 

PvdA Wil een voorbeeld hebben van de subsidie. Zijn hele goede initiatieven. Denkt er niet 
aan om hierop te bezuinigen.  

APGR Prima uitleg van de wethouder. Wil dit in stand houden. 

Wethouder 
Immink 

Geeft aan dat dit activiteitensubsidies die onder Back to Basics vallen met een 
aanjaagfunctie om zo dure maatwerkvoorzieningen te voorkomen. Voorbeelden zijn 
Potpouri, Braaipanneke. Die activiteiten zijn of binnen 2 jaar zelfvoorzienend, of ze 
bewijzen zich zo dat ze een voorliggende voorziening worden. Ontraadt 
bezuinigingen. 

 
 
2.1 Combinatiefunctionarissen 
 

Aftrap  
D66 
 
 
PAG 
 
 
 
 

Vraagt zich af hoe die fte’s worden ingezet en hoe de cofinanciering is. Er is basis 
voor de fte’s en de toegevoegde waarde. Roept op om de toegevoegde waarde te 
laten zien. Als daar niet uit te komen is, zijn de fte’s wellicht de bezuiniging waard. 
Overweegt een amendement. 
Wil de combinatiefunctionarissen terugbrengen tot 1fte, om daar waar het heel hard 
nodig is die verbanden te leggen. Ons dorp is anders dan een grote stad. In een stad 
waar minder binding is tussen mensen, is dit nodig. Wij hebben die binding juist als 
kracht. Iedereen is bezig met sportbeleving en cultuur. Komt met een amendement 
hiervoor. 1,5 fte zou ook bespreekbaar zijn. Een deel van het werk wordt in feite 
door combinatiefunctionarissen gedaan omdat onderwijs en instellingen het niet 
willen betalen. De vraag is wat de effectiviteit is. Er wordt mogelijk oneigenlijk 
gebruik gemaakt van de functionarissen.  
Vraagt aan iedereen wat er 10 jaar geleden slechter was dan nu. Heeft de 
investering van nu wel voldoende resultaat? 

LRG Moet echt ervan overtuigd worden dat de bestaande functionarissen onvoldoende 
effectief zijn, voordat we hierop willen bezuinigen.  

CDA Goirle doet het goed op het gebied van sport en cultuur. Dat gebeurt niet uit 
zichzelf. Dat komt ook doordat we er geld en aandacht aan besteden. 

VVD Kan het voorstel van PAG volgen. 

SP Heeft vorig jaar al voorgesteld dit af te bouwen. Zijn niet tegen deze bezuiniging. 
Wat de heer Gabriëls zegt gaat een stap te ver. Misschien is voor de scholen iets 
bespreekbaar. 

D66 Er zijn wel vragen over de inzet. Er is zeker basis voor de functies en de uitbreiding. 
Door de inzet van de combinatiefunctionarissen maken we kinderen enthousiast en 
kunnen we dit verder dragen. 

PvdA Maakt van dichtbij mee wat voor goed werk deze functionarissen doen. 

APGR Zal het amendement niet steunen. Van 3.1 naar 1 is een flinke stap. Als dat goed 
uitgelegd kan worden kunnen we misschien bezuinigen. 
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Wethouder 
Piet Poos 

De huidige combinatiefunctionarissen vervullen een heel goede bijdrage.  

 
Vraag na de vergadering Mark van Oosterwijk (PAG): Nav de oordeelsvormende vergadering zou ik 
onderstaande vraag graag beantwoord zien. Een deel van de inzet van combinatiefunctionarissen 
gaat naar brede scholen voor het verzorgen van bewegings- en creatief onderwijs, zo hebben wij 
begrepen. Hoe groot is die inzet? Welk bedrag zou bezuinigd kunnen worden door die inzet af te 
schalen? 
 
2.2 Peutervoorziening / 2.3 Preventie Jeugd 
 

Aftrap D66 Het college stelt € 139.000 bezuinigingen voor in de preventieve sfeer, want niet 
alles wordt gebruikt. D66 stelt voor €39.000 te bezuinigen. Het is belangrijk dat zo 
vroeg mogelijk in het leven van een kind onderwijs en zorg worden gecombineerd. 
Ziet zeker toegevoegde waarde en preventieve werking. Het is belangrijk dat dit 
vanuit beleid plaatsvindt. Beleid van gemeente en scholen en zorgbeleid moet 
hierop worden aangesloten. Wil een amendement indienen om een soort 
taakstellende bezuiniging mee te nemen. Wil hier wel voorzichtig mee omgaan. Eerst 
beleid dan de kosten erop aanpassen. Blijft voornemens een amendement erop in te 
dienen. 

VVD Waarom zou dit niet bezuinigd kunnen worden? Wat moet er blijven staan? Is niet 
voornemens een amendement te steunen. 

APGR Informeert om welk bedrag dit gaat.  

Wethouder 
Poos 

Voor de peutervoorziening is sprake van een dubbele post. Die kan vervallen. Voor 
de bijdrage preventie jeugd wordt niet de hele post geschrapt, maar de post 
onvoorzien wordt geschrapt. Dat betekent dat er wat minder mogelijkheden zijn om 
snel maatregelen te treffen en we wat vaker naar de raad moeten om bepaalde 
voorzieningen aan te vragen.  

 
4.1 sportsubsidies gehandicapten 
 

Aftrap  
SP 
 
 
D66 
CDA 
 
 
PAG 

Het verbaast de SP dat dit nu weer aan de orde komt. De draagkracht van veel 
gehandicapten is beperkt. Ook het aanbod van sporten is beperkt. Daarnaast 
moeten er meer inclusieve verenigingen komen voor gehandicaptensport. Gaat een 
motie indienen voor inclusieve sportverenigingen. 
Wil hier niet op bezuinigen. Dient hier een amendement op in. 
Wil hier ook niet op bezuinigen. Als het bedrag uit een ander subsidiepotje kan 
komen, vanuit de Wmo is het ook goed. Het is de bedoeling dat mensen hulp nodig 
hebben om de weg te vinden. Het zou goed zijn als wij deze mensen daarbij helpen. 
Het was ook mogelijk om een derde terug te gaan, zonder al te veel pijn. Is 
voornemens om een amendement met die strekking in te dienen, als dat steun 
krijgt. 

LRG Er hoeft niet persé bezuinigd geworden, maar de bezuiniging zou onder Back to 
Basics moeten vallen. Krijgt graag een toezegging dat met initiatiefnemer contact 
wordt opgenomen om dit te regelen. 

SP Deze mensen betalen ook contributie, alleen niet zoveel. 
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D66 Het is prima dat het een plek krijgt in het subsidiebeleid. Is bereid om naar de € 3000 
te stappen. 

PvdA Zou het kapitaalvernietiging vinden als we het nu afschaffen en volgend jaar onder 
back to basics onderbrengen. Hou dit nog even vol. 

APGR Vindt het heel netjes dat de sportgroep heeft aangegeven met minder toe te 
kunnen, maar wat hun betreft kan de club gewoon het geld te houden. Uit welk 
potje het komt maakt niet uit.  

Wethouder 
Poos 

Als je echt een inclusieve samenleving bent, is het normaal dat een gehandicapte 
daarvoor contributie betaalt. Dat is de reden dat de bezuiniging is opgenomen. We 
zijn graag bereid om met deze club te praten. Sport is onderdeel van Back to Basics. 
Dat verandert niets aan de situatie. 

Wethouder 
Immink 

Wanneer het gaat om het G-toernooi is 2 keer een activiteitensubsidie toegekend. In 
het kader van de inclusieagenda kan de raad daar ook een amendement of motie 
over opnemen.  

 
 
 
4.2. Huur verhogen sportaccommodaties 
 

Aftrap D66 Sporters zijn wellicht best bereid om meer te betalen. Wil een amendement 
indienen om de huur te laten verhogen. 

LRG Door intrekken van de waarderingssubsidie zijn vooral verenigingen die geen horeca 
hebben een probleem. Dus verhogen voor verenigingen die over horeca beschikken. 

CDA Sluit zich aan bij mevrouw Van den Hout. 

PAG Sluit zich aan. Denken dat dit moet kunnen. Of het € 5000 of € 10.000 is maakt niet 
uit. Corona staat los van deze maatregel. Als we iets doen voor de clubs doen we dat 
in het kader van de vergoedingen voor corona. 

VVD Is hier niet zo zeer voor of tegen. Als de huur omhoog gaat moet ook de 
sportsubsidie voor gehandicapten omhoog. 

SP Sportverenigingen hebben het al zwaar met corona. Dit kunnen we niet steunen.   

APGR De clubs worden getroffen door corona. Steunt het gebaar van het college over dit 
jaar en dit voorstel.  

Wethouder 
Poos 

De waarderingssubsidie is afgeschaft. Verenigingen zijn hard getroffen door corona. 
Daarom is het op dit moment niet verstandig om de huur te verhogen. 

 
 
4.3 Waarderingssubsidies sport 
 

Aftrap  
SP 

De bezuiniging op de waarderingssubsidie staat in de meerjarenbegroting. We 
bezuinigen ook niet op de waarderingssubsidie cultuur. De bezuiniging is ook niet 
met de verenigingen overlegd. Waarom niet na het nieuwe Back to Basics. Het kan 
desastreus uitvallen voor nieuwe verenigingen. Ook wachten we op evaluatie. 

LRG Vorig jaar is bij de begroting gekeken om de waarderingssubsidie dragelijker te 
maken. Vraagt zich af hoe het gaat met verenigingen zonder eigen horeca. 
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Wethouder 
Piet Poos 

Er wordt in een aantal tranches € 60.000 op sport bezuinigd. Er is ook afgesproken 
om € 300.000 op cultuur te bezuinigen. Dit is een discussie van vorig jaar.  

 
5.3 Subsidie natuurmuseum 
 

Aftrap PAG Wil voorstellen om niet te bezuinigen op de subsidie, omdat dit zeker in deze tijd van 
klimaatverandering belangrijk is. Met de subsidie wordt een dubbel doel gediend.  
Ook nog gratis bezoek en verschaffen van leermiddelen. 

CDA Hoort tegenstrijdige berichten over het gebruik. We horen niet dat alle scholen hier 
gebruik van maken. Zou dat meer willen weten. Het hoort bij onderwijs. Daarom zou 
de tegel door kunnen gaan. 

VVD We moeten ophouden met het totaal afbreken van de leefomgeving. Is niet per sé 
voor meer bezuiniging op de leefomgeving. 

PvdA Wil het amendement van PAG graag mee indienen.  

Wethouder 
Piet Poos 

De reden dat we dit willen bezuinigen is dat het met onderwijs te maken heeft.  

 
 
5.6 Inkomsten zonnepanelen 
 

Aftrap 
D66 
CDA 

Wil dat recht wordt gedaan aan de motie die is ingediend en een deel van de 
opbrengsten terugvloeien naar de gebruikers. 
Het zou logisch zijn dat de opbrengst van de zonnepanelen naar SCAG en SCAR gaan. 

LRG Het maakt niet uit welk percentage naar de gebruiker gaat, maar het moet bij alle 
verenigingen zo zijn. Wil graag meedenken met APGR over moties. Wil kijken dat als 
we verduurzamen dat niet alleen de verenigingen met eigen horeca daarvan 
profiteren. 

APGR Vindt ook dat de motie moet worden uitgevoerd. Het moet half-om-half. De motie 
ging ook om alle openbare gebouwen worden voorzien. 
Ook de motie die het vorig jaar niet heeft gehaald om op alle gebouwen van 
verenigingen zonnepanelen te leggen. Hier zal APGR 2 moties op indienen. 

 
 
5.8 Speeltoestellen niet vervangen 
 

Aftrap CDA Vindt dat de speeltoestellen wel vervangen moeten worden. De leefomgeving niet 
verder uithollen. 

SP Deelt de mening van het CDA. Volgend jaar wordt de nota speelvoorzieningen in 
gebruik worden genomen. Wil hier een motie op indienen. 

APGR Is het eens met het CDA 

Wethouder 
Swaans 

Geeft aan dat dit een witte tegel is. Ook het college wil dit in stand houden. 
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5.9 Onderhoud buitenruimte 
 

Aftrap  
D66 

Ziet mogelijkheden om te bezuinigen door het onderhoudsniveau iets omlaag te 
brengen. Wil wel een meer gebiedsgerichte aanpak. Verlagen van onderhoudsniveau 
geeft ook ruimte voor biodiversiteit en voor inwoners om hier zelf iets aan te doen. 
Wil de bladkorven graag behouden. Voor nu de bezuiniging wel meenemen. 

LRG Is er ook niet voor om op basis van bezuinigingen het onderhoud aan te pakken. 
Wachten op de omgevingsvisie lijkt een goede. Dit heeft wat meer tijd nodig. 

PAG Is tegen bezuiniging op de buitenruimte. We zien al steeds meer versobering van het 
groen. Sommige wegen liggen er soberder bij, steeds minder kwaliteit. De kwaliteit 
van het onderhoud laat wel eens wat te wensen over.  

VVD Sluit zich aan bij de heer Gabriëls. Als burgerinitiatieven worden ingediend moeten 
daar ook ambtenaren mee aan de slag en kost het ook geld. 

 
 
5.11 Rattenbestrijding 
 

Aftrap D66 
PAG 
 

Wil deze post in het kader van de volksgezondheid in stand houden. 
Wil de bezuiniging op 50% zetten. Voorziet dat heel veel particulieren straks niet 
aansprakelijk kunnen worden gesteld. Gaat hier een amendement op indienen. 

LRG Steunt het voorstel van de heer Gabriels. 

CDA Helft bezuinigen zou kunnen. 

APGR In de nieuwe Erven wordt een rattenplaag gemeld die vanaf het sportterrein komt. 
Rattenbestrijding is voor een particulier moeilijk. Het is echt een zaak van 
volksgezondheid. Daar moeten we niet op bezuinigen. 

Wethouder 
Franssen 

Verwijst naar pagina 39 van de antwoorden op schriftelijke vragen. Daar staat 
aanvulling op wat voorbij is gekomen. 

 
 
5.12 City marketing 
 

Aftrap  
VVD 

We moeten de hele leefomgeving niet willen uitkleden. Dit gaat niet om een 
schokkend bedrag. We moeten een potje hebben om iets te kunnen doen aan 
promotie.  

PAG Wil niet zeggen dat dit nutteloos is, maar kan de redenering van het college wel 
volgen. Schaart zich achter het voorstel van het college. 

SP Wil hier wel op bezuinigen. Pleit hier al jaren voor. Is blij met dit besluit. In deze tijden 
is het zinloos om hier geld aan uit te geven. 

D66 De VVD is juist voor om vooral wettelijke taken uit te voeren, vindt dit wel bijzonder 
van de VVD. 

APGR Wie profiteert van citymarketing? Bedrijven kunnen zelf advertenties zetten. Het geld 
geven we liever aan groepen die het hard nodig hebben. 
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5.14 Bladkorven 
 
 

Aftrap 
D66 
CDA 
PAG 

Dient een goed doel. Ook het burgerpanel steunt dit. 
 
Het stimuleert ook om de omgeving gezamenlijk schoon te houden 
Als je dit opheft ontstaat er veel overlast. Het is een van de goedkoopste manieren 
om zo door zelfwerkzaamheid dit te regelen. Neemt het eventueel op zich om hier 
een amendement op in te dienen. 

LRG Tegen het afschaffen van bladkorven 

VVD Tegen het afschaffen.  

SP Tegen het afschaffen van bladkorven. 

APGR Is voor behoud van de bladkorven. 

 
 
5.15 Opheffen bruisfonds 
 

Aftrap 
D66 
LRG 

Als we weer wat ruimer in de middelen zitten willen we hier graag een beroep op 
doen. Maar nu willen we ons doenerig dorp beter benutten. 
Wil graag hierover met D66 aan tafel zitten. 

APGR Volgt het college om deze subsidiegelegenheid te behouden. Het is goed dat er een 
bruisfonds is, als er tussentijds initiatieven zijn. 

 
 
5.12 Bijdrage centrum hanging baskets 
 

Aftrap D66 
CDA 

Iedereen heeft het zwaar in deze tijden, maar gezien het kleine bedrag zouden de 
ondernemers zelf hun eigen hanging basket kunnen adopteren. 
Vindt dat de kosten niet op de ondernemers moeten worden verhaald. Het zou uit 
de BIZ betaald kunnen worden. Als de bomen goed onderhouden zijn, zijn de 
hanging baskets niet direct van toegevoegde waarde. 

PAG Is niet voor een besparing op deze post. Stelt voor dat de ondernemers de planten 
onder de bomen water geven. Dat is een besparing.  

VVD Dit is ook zo’n punt hoever je Goirle gaat versoberen. Het gaat niet om een 
schokkend bedrag. Laat ons een gezellig dorp houden. 

SP De hanging baskets zijn zeker van toegevoegde waarde voor het centrum. Het is niet 
alleen voor de ondernemers, alle inwoners kunnen hier van genieten. 

APGR Het draagt bij aan de verfraaiing. Maar het is toch € 4500,00 in deze zware tijden. 
Het is goed om in gesprek gegaan met de ondernemers. Stelt voor de baskets aan de 
ondernemers over te doen. 

Wethouder 
Swaans 

Het bedrag is een bijdrage. De totale kosten zijn veel meer. Gedeeltelijk worden 
deze kosten al door het centrum betaald.  

 
Servie Beekmans verlaat de vergadering 
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6.1 Leges verhogen 
 

Aftrap  
D66 
VVD 
 
CDA 
 

Wil een stap van 5% verder gaan in de kostendekkendheid leges. Gaat in overleg met 
andere fracties over een voorstel.  
Vindt ook dat het meer kostendekkend mag zijn. Zou 10% extra willen verhogen. Gaat 
hier een amendement op indienen. 
Heeft hier nog geen bedrag voor opgenomen. Dat we meer richting kostendekkend 
mogen gaan, staat vast. 

PAG Vindt ook dat de kostendekkendheid mag opschuiven. Te veel kan ongewenste 
effecten hebben. Kan zich vinden in een procent of 5.  

 
 
6.1 OZB 
 

Aftrap D66 
 
VVD 

Ziet de verhoging van de OZB als sluitpost om een juiste balans te vinden. Een extra 
3% zou er op de OZB kunnen komen. 
Als partij geen voorstander van weer een OZB verhoging. Hiermee treffen we iedere 
huizenbezitter in Goirle. We zien dat er misschien wel iets nodig is om de begroting 
sluitend krijgen. Zal een paar voorstellen doen om de OZB omlaag te krijgen. Als we 
extra geld uit de leges halen kunnen we een stap maken met verlaging OZB.  

LRG Wil de OZB niet met 5% verhogen. Onze bewoners zitten ook moeilijk. Vorig jaar 
20%, dit jaar 12,5 %. Wat we niet willen bezuinigen willen we op onze burgers gaan 
verhalen. Wil dus ergens anders alternatieven zoeken. We moeten ons geld gaan 
zoeken in Den Haag, niet bij onze burgers. Komt later terug waar dit geld is 
gevonden. Wil opkomen voor de middeninkomens.  

CDA Er wordt weer naar de OZB gekeken. Het gat in de begroting wordt door Wmo en 
Jeugdzorg veroorzaakt. Daar wordt nu aan gewerkt. Het CDA ziet hier licht aan de 
horizon, maar er zijn nog veel onzekerheden die uit Den Haag komen. Er is geen idee 
hoe het er volgend jaar voor staat. Is erg benieuwd waar LRG mee wil komen.  

PAG Constateert 2 proefballonnen voor verlaging of verdere verhoging. Kan zich wel in 
het voorstel van het college vinden. Ziet niet de ruimte in de begroting om de 5% 
OZB verder te bezuinigen. Dat is vervelend voor onze inwoners. 

VVD De VVD wil de OZB ook het liefst terug naar 0. Is benieuwd naar het voorstel van 
LRG. Wil daar graag in meedenken. Denkt dat er mogelijkheden zijn. Ook niet alle 
huizenbezitters zijn sterke schouders die de lasten kunnen dragen.  

SP Ondersteunt het voorstel van het college omdat voorzieningen hiermee in stand 
kunnen worden gehouden. Steunt het collegevoorstel. 

D66 Wij zijn een gouden gemeente, als we dat willen behouden zullen we het geld ergens 
vandaan moeten halen. 

APGR Voor de Arbeiderspartij is genoeg genoeg. We moeten het in Den Haag gaan halen.  

Wethouder 
Swaans 

Geeft aan dat verhoging van de OZB geen makkelijke keuze is, maar dat er geen 
andere oplossing is. We kunnen niet anders. Als het hopelijk straks weer iets beter is, 
kunnen we de OZB verlagen.  

 
 
 



 
Griffie  

 
 
6.3 Precario 

Aftrap PAG Bij precario wordt een onderscheid gemaakt voor marktgelden en geld voor 
standplaatsen en geld voor terrassen. PAG zou graag iets doen aan de 
kostendekkendheid van de marktgelden. Het zelfde geldt voor de vergoeding van de 
standplaatsen. Van de terrassen wil PAG afblijven. 

CDA Wil graag met PAG meedenken over de marktgelden. De marktgelden zijn in Goirle 
heel erg laag. Onze markt is zeker niet meer voor de goedkope boodschappen. Daar 
kunnen we best eens naar kijken. 

VVD Is niet echt voor verhoging. In dit geval kun je dit moeilijk los zien van corona. Voor 
dit moment niet. 

D66 Ook D66 wil met PAG en CDA hierover meedenken. 

PvdA Vindt het een interessant idee. Vraagt zich af hoe Goirle in verhouding met andere 
gemeenten met de kosten zit. 

APGR Dit jaar nog niet, ook niet voor marktkooplui. Voor de volgende begroting wil hij 
hierover nadenken. 

Wethouder 
Johan 
Swaans 

Zegt toe hier een vergelijking met Oisterwijk en Hilvarenbeek over toe te sturen.  

 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en schorst om 22:30 deze vergadering. 
 
 

Oordeelsvormende vergadering 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

1. 13-10-2020 Wethouder 
Immink 

Toelichten dat inwoners voor de 
Meedoenregeling Volwassenen 
één keer een aanvraag indienen 
die voor meerdere activiteiten 
gebruikt kan worden.  

Schriftelijk. 

 
 
 
 


