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Concept verslag  Oordeelsvormende vergadering   

Gehouden op  28 oktober 2020, 19:30 uur – via Pexip 

Opgemaakt door Ingrid van Breda. 

Aanwezig  Voorzitter: Trix Vissers.  
CDA: Tess van de Wiel, Ineke Wolswijk. 
VVD: Ad van Beurden, Theo van der Heijden.  
PAG: Mark van Oosterwijk, 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. 
PvdA: Pernell Criens. 
College: Marijo Immink, Liselotte Franssen, Johan Swaans, Piet Poos, Mark van 
Stappershoef. 
Ambtelijke ondersteuning: Leanne van Tilborg, Sylvia Torremans, Jacques  
Hoefmans, Karel van Leeuwen. 
Griffie: Carlo Zwartendijk, Ingrid van Breda.  

 
Agendapunt 1. Digitale inlog in de vergadering  
De voorzitter opent de vergadering en de presentielijst wordt doorgenomen. De vergadering is terug 
te kijken via https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2020/28-oktober/19:30 
 
Agendapunt 2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Agendapunt 3. Raadsvoorstel vaststellen programmabegroting 2021 met bijbehorend 
dekkingsvoorstel 2021 
 
7.1 Vergoeding reiskosten 

Aftrap D66  Is erg te spreken over het dekkingsvoorstel. D66 vraagt of leaseauto’s van de 
gemeente elektrisch zijn of worden.  

Burgemeester Heeft geen concreet antwoord op de vraag en komt er voor de besluitvormende  
vergadering op terug.  

APGR Als D66 motie hiertoe indient, dan zal APGR die steunen.  

 
7.2 Visitekaartjes, 
7.6 Representatie 
7.9 Afschaffen kerstpakketten 
7.12 Verlaging opleidingsbudget 
7.14 Afschaffen personeelsactiviteiten 

Aftrap SP Het budget voor deze tegels lijkt rijkelijk veel, in totaal € 49.000,- . SP stelt 
taakstellende bezuiniging voor op onder meer:   

• Het opleidingsbudget, dat kan omlaag. 

• € 5.000 voor ‘Waar staat je gemeente’ kan omlaag. Minder vaak hieraan 
deelnemen kan ook voldoende zijn. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2020/28-oktober/19:30
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• € 10.000,- voor het raadsuitje, daar kan een streep door. 
Totaal aan bezuinigingen: € 35.000,- 

CDA CDA doet niet mee aan deze bezuiniging. Internationaal gezien doet Nederland  
weinig aan waardering van overheidspersoneel. M.b.t. de kerstpakketten kan 
Goirle meedoen met XMIX.  

LRG Stelt voor om niet te bezuinigen op het personeel en zeker niet op het 
opleidingsbudget. 

VVD Wil niet tornen aan goed werkgeverschap en opleiding. Visitekaartjes zijn niet van 
deze tijd. Het kerstpakket kan evt. weg. De rest valt onder goed werkgeverschap.  

PAG Leest nergens dat het raadsuitje € 10.000,- kost.   

D66 Een bezuiniging op visitekaartjes kan inderdaad. Aan het merendeel van de 
activiteiten niet tornen, zeker niet aan het opleidingsbudget. Als de organisatie 
zelf wil bezuinigen dan is D66 akkoord.  

PvdA Is het er niet mee eens om minder vaak mee te doen met ‘Waar staat je 
gemeente’. Visitekaartjes zijn niet meer nodig. Personeelsbinding is belangrijk. 
Vraag aan de medewerkers wie van het kerstpakket af wil zien.  

APGR De waardering voor ambtenaren mag blijken. Opleiding is van belang. De 
visitekaartjes zijn discutabel. € 10.000,-  voor het raadsuitje kan geschrapt 
worden.  

SP De € 10.500,- bevat o.a. het budget voor het raadsuitje. Dit mag worden 
geschrapt. Als het personeel geen behoefte heeft aan een kerstpakket dan kan dit 
naar de voedselbank of naar andere inwoners.  

Burgemeester Een breed deel van de raad hecht aan goed werkgeverschap. Het college hecht 
daar ook aan. Het kerstpakket is een blijk van waardering en dat betrekken we bij 
lokale ondernemers. Representatie gaat niet over verjaardagen. De € 10.000,- is 
niet alleen voor het raadsuitje maar ook voor bindingsdagen en een 
eindejaarsfeest.  

 
7.3 KCC implementeren 

Aftrap PAG Het klantcontactcentrum is 10 of 15 jaar geleden bij de meeste gemeenten al 
ingevoerd. Een aantal gemeenten komt hier op terug. Als een deel van het 
personeel thuis blijft werken dan is er meer ruimte op het gemeentehuis. Het is 
mogelijk om het KCC één of een paar jaar uit te stellen. 

CDA Wil meedenken over een amendement.  

D66 Is blij met de woorden van de burgemeester.  

Burgemeester Het KCC komt voort uit wens naar een betere dienstverlening. Het klantcontact 
zal sterk verbeteren, telefonisch, via chat en mail. € 30.000,- bevat ook het 
opleiden van medewerkers.  

PAG De kans dat PAG een amendement zal indienen is klein. 

 
7.7 Functiewaarderingssysteem / functiewaarderingssysteem invoeren 

Aftrap SP  De samenwerking met GHO is aangegaan om er financieel op vooruit te gaan. 
Maar dit kost geld, totaal € 74.000,-. Voorstel is om het harmoniseren van een 
functiewaarderingssysteem een jaar of langer uit te stellen. 
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D66 Dit kan best een jaar worden opgeschoven. Goede samenwerking met GHO is 
belangrijk, maar een nieuw functiewaarderingssysteem kan wachten. We kunnen 
dit  uitstellen of afstellen. Het herwaarderen van functies en het aanschaffen van 
een systeem moeten we niet door elkaar halen.  

LRG Sluit zich aan bij D66. We kunnen dit best een jaar uitstellen.  

VVD We moeten oppassen dat de organisatie niet knarsend tot stilstand komt. De 
organisatie moet kunnen blijven draaien. Niet te diep in het vlees snijden. 

PAG HR21 is 8 jaar geleden al ingevoerd in de gemeente Haren. Nog een jaar wachten 
kan ook nog wel.  

PvdA Als een nieuw functiewaarderingssysteem echt nodig is dan moet het gewoon 
doorgaan.  

Burgemeester Met HR21 zijn we in controle en up to date. Het geeft eenduidigheid in 
gemeenteland. Met 3 gemeente hetzelfde systeem bevordert de onderlinge 
uitwisselbaarheid. Inhuur van de externe adviseur is ook niet meer nodig. 

Voorzitter PAG dient een amendement in. LRG zoekt de samenwerking met D66 en PAG. SP 
doet dit ook.  

 
7.8 Waar staat je gemeente 

Aftrap SP Dit staat als een witte tegel. We nemen nu elk jaar deel. Een keer per 2 jaar 
deelnemen lijkt ook wel voldoende. Niet afschaffen dus, maar minderen. 

Burgemeester Dit is niet juist in de stukken ogenomen. Het onderzoek wordt al 2- jaarlijks 
uitgevoerd en niet elk jaar.  

 
7.11 Afschaffen gemeentepagina  

Aftrap 
LRG 

Het afschaffen van de gemeentepagina is niet het doel, wel het verkleinen van de 
omvang. De uitgaven kunnen met de helft verminderen.  

PAG Is het eens met LRG. Het kan minder en soberder. PAG komt met een amendement 
daartoe.  

CDA Wil hier niet aan tornen. Gewoon laten staan. 

APGR Wil niet bezuinigen op de pagina in Goirles Belang. Het aantal foto’s mag minder. De 
politiek profiteert van een goed lopend Goirles Belang. 

PAG De gemeente hoeft Goirles Belang niet financieel te steunen, GB is onderdeel van een 
grote drukkerij. 

Voorzitter PAG en LRG dienen een amendement in. 

 
7.15 Midpoint Hart van Brabant 

Aftrap VVD Wat levert dit op? Het is een behoorlijke investering. VVD wil Midpoint niet 
opheffen, maar stelt voor de € 220.000,- te halveren. Volgens de beantwoording 
levert het concreet voor Goirle niets op, we profiteren alleen indirect. Frappant 
dat we zoveel geld uitgeven en dat niemand weet wat we daarvoor doen. VVD 
vindt het te gek voor woorden dat hier een beeldvormende avond voor nodig is. 

LRG Begin december is er een REKS roadshow. Daar komt ook HvB en Midpoint aan de 
orde. LRG gaat nu niet mee met de bezuinigingen. Dis is eventueel wel een 
discussiepunt voor de voorjaarsnota. LRG wil dan ook kijken naar het 
democratisch gehalte van Hart van Brabant.  
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CDA Het gaat om grote bedragen. CDA wil de beeldvormende avond afwachten. Voor 
volgend jaar zijn hier wellicht mogelijkheden.  

PAG Zit in de klankborggroep HvB. Er loopt een onderzoek naar de governance. Binnen 
een aantal maanden komt duidelijkheid. Een beeldvormende avond over 
Midpoint wordt toegejuicht. Alleen over Midpoint dus, niet koppelen aan REKS.  

D66 Een brief van Hart van Brabant is vanmiddag binnen gekomen. Dit betreft ook de 
arbeidsmarkt. D66 adviseert de raadsleden in elk geval om deze brief te lezen. 

PvdA Midpoint doet veel op het gebied van verbinding en innovatie. De grote 
onbekendheid van Midpoint is jammer. 

APGR Steunt de VVD. Het kan wel een tandje minder. De beeldvormende avond is na de 
begroting. APGR stelt voor om nu te bezuinigen. Als Midpoint een goed verhaal 
heeft dan kan de bezuiniging weer worden geschrapt.  

Burgemeester Het is goed om kritisch naar de samenwerking te kijken. Het is best vaag. De 
oproep aan Midpoint is: maak concreet wat dit betekent voor onze midden-
Brabantse economie. Eerst hierin verdiepen voordat wordt bezuinigd.  

Voorzitter Het heeft de aandacht van de regiegroep. De VVD denkt na over een 
amendement. 

 
7.16 Pre-employment activiteiten 

Aftrap D66 Integriteit is belangrijk. Zorg dat dit onderdeel is van het normale werving en 
selectiebeleid. Waarom vraag dit nog extra middelen?  

LRG 1 casus is niet voldoende aanleiding om pre-employment activiteiten te 
ondernemen.  

PAG Bij HR aangelegenheden zoeken we de samenwerking met de 2 andere 
gemeenten. De anderen doen niet de pre-employment activiteiten, dus waarom 
zouden wij daar nog een schep bovenop doen. Moeten we dit bij een extern 
bureau neerleggen? De gemeente kan dit prima zelf doen, ze heeft daar 
instrumenten toe.  

VVD Deze tegel mag blijven staan.  

Burgemeester Integriteit is een belangrijk thema. De burgemeester heeft hier persoonlijk op 
aangedrongen. We mogen niet naïef zijn en willen meer doen dan alleen een 
VOG. Een standaard stap om de screening deel uit te laten maken van de selectie 
is noodzakelijk.  

Voorzitter PAG en D66 komen met een amendement. 

 
7.17 GHO samenwerkingsactiviteiten 
7.18 Informatievoorziening 
7.19 Common ground ICT 

Aftrap LRG De GHO samenwerking is een wisselend succes. ICT harmonisatie zou op de lange 
termijn in de kosten moeten schelen. Informatievoorziening en Common ground ICT 
zijn losse onderdelen. Er worden steeds extra kredieten gevraagd. LRG wil een 
informatiseringvisie en bij de voorjaarsnota besluiten over de visie i.p.v. steeds per 
onderdeel een besluit nemen. Het voorstel is om niet alles on hold te zetten, maar 
ongeveer de helft van € 25.000,- te bezuinigen. Verder met het college in gesprek 
gaan waar we over 5 jaar staan en daar ook de financiële middelen aan koppelen.  
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PAG Sluit zich aan bij LRG.  

VVD Mist in de GHO bedrijfsvoering enige vorm van besparingen. VVD stelt een 
taakstellende bezuiniging op GHO samenwerkingsactiviteiten voor omdat deze 
samenwerking het iets moet opleveren. 

SP Het is soms vaag wat het rendement van GHO samenwerkingsactiviteiten is. SP wil 
het invoeren van het functiewaarderingssysteem op pauze zetten. 

D66 Ondersteunt een visie. Pleit er ook voor om Equalit in de samenwerking mee te 
nemen. Eerst beleid en dan geld.  

Wethouder 
Poos 

Enkele maanden geleden is een RIB over de visie met een uitvoeringsagenda 
verstuurd. U ziet nu steeds de uitvoering van de visie voorbij komen. De wethouder  
kan de visie opnieuw aanbieden aan de raad.  

Voorzitter SP dient een amendement in over GHO.  
LRG en PAG dienen een amendement in over 7.18 / 7.19 

 
Inzetten sociaal domein 

Aftrap D66 Wil de mogelijkheid onderzoeken om de gehele of gedeeltelijke reserve sociaal  
domein in te zetten. Er komt een amendement hiertoe. 

LRG De reserve sociaal domein is niet gebruikt. LRG wil deze vrij laten vallen naar de 
AWR. LRG dient een amendement in.  

CDA Erkennen dat dit een tijd van nood is waarin de reserve kan worden aangeboord. 
CDA wil structurele tekorten niet met incidentele gelden dekken, maar stelt voor om 
het deze keer wel te doen als dat leidt tot een sluitende begroting.  

PAG Er is al een aantal keren geput uit de reserve. Nu is er nog € 250.000,- over. PAG wil 
de reserve aanwenden om het tekort op het sociaal domein te dekken, niet om 
andere dingen te betalen. Dit mag eventueel geoormerkt via de AWR lopen. Hiertoe 
komt een amendement. 

Wethouder 
Immink 

De raad krijgt nog voor de besluitvormende vergadering een antwoord hoe de  
bestemmingsreserve te benutten voor de tekorten in het sociaal domein danwel de 
middelen te laten vloeien naar de AWR.  

 
Extra geld VTH beleid 

Aftrap PAG De raad heeft schoorvoetend ingestemd met VTH beleid. PAG stelt voor om dit extra 
geld uit te stellen en het liefst hier een voorzichtige streep door te trekken.  

Wethouder 
Franssen 

Er is veel discussie in de raad. De omgevingswet doet het nodige op ons afkomen. 
Als we daar goed handen en voeten aan willen geven én aan de reguliere taken dan 
is dit bedrag nodig. De wethouder verwijst naar de antwoorden bij de voorjaarsnota, 
daar staat al uitgelegd waarom dit zo belangrijk is.  

 
Uitwerken van openstaande vragen m.b.t. bijv. reclameopbrengsten etc opbrengsten 
energietransitie t.b.v. toekomstvisie 

Aftrap 
D66 

Wil keuzes maken o.b.v. een visie. D66 wil een motie indienen om dit smart te maken, 
en wil hiervoor ook budget inzetten.  

PAG Stelt voor om volgend jaar de begroting andersom te doen. We gaan nu uit van het 
niveau van het voorgaande jaar. PAG pleit voor een ander opzet van de begroting. Zet 
alle posten op 0 en ga alle bedragen opnieuw alloceren.  
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Aanscherpen van de inkoopafspraken 

Aftrap D66 Verwijst naar de berichtgeving over winsten bij zorgaanbieders. Winstpercentages 
lopen op tot boven de 40%. D66 wil hier bij zorginkoop extra aandacht aan 
besteden. De inkoop loopt binnen de regio HvB. D66 overweegt de wethouder via 
een motie een boodschap mee te geven over inkoopafspraken.  

CDA De winstmarges zijn inderdaad van de gekke. Is een motie daarvoor noodzakelijk? De 
wethouder is hiermee al actief aan de slag gegaan. De inkoop van zorg wordt al 
onder de loep genomen.  

PAG Dit onderwerp is ook deel van het gesprek van de werkgroep zicht en grip op het 
sociaal domein. Door de wethouder is aangegeven welke zaken ze gaan aanpakken. 
Vandaar ook dat bezuinigingen binnen LOT staan aangegeven. Binnenkort komt de 
werkgroep met de wethouder terug naar de raad. Er is veel gepraat en overlegd, en 
de kuikens worden binnenkort gepresenteerd.  

APGR Wil kijken hoe de totale bedragen bij grote zorgaanbieders naar beneden kunnen. 
APGR wil graag iets meer zicht en grip op de werkgroep. 

Wethouder 
Poos 

Er wordt heel hard aan gewerkt. Komende week of de week daarna komt er een 
bericht naar de raad hoe de inkoop wordt aangepakt.  

 
Vaststellen Raadsvoorstel 

CDA Er is een onderscheid tussen een meerjarenbegroting en een meerjarenraming. Een  
meerjarenraming wordt ter kennisname aangeboden. De meerjarenbegroting is 
door de raad van Goirle vastgesteld. Bij de VNG cursus is gebleken dat een 
meerjarenraming (niet begroting) niet zou moeten worden vastgesteld. CDA wil niet 
geconfronteerd worden met bezuinigingen die 3 jaren daarvoor zijn vastgesteld. 
CDA overweegt een amendement: de programma begroting 2021 vast te stellen en 
kennis te nemen van de meerjarenraming.   

PAG Het 1e en laatste jaar moet sluitend zijn. De term meerjarenraming of -begroting zou 
niet uit moeten maken. De uitgaven en inkomsten moeten in balans zijn, daar gaat 
het om. Het is nodig dat de raad de meerjarenraming vaststelt.  

LRG Wacht de raadsinformatie af. Er zijn meerdere gemeente die de meerjarenraming 
ter kennisname opstellen.  

SP Wij hebben het vorig jaar dus verkeerd gedaan. SP steunt eventueel het CDA.  

D66 Er zou geen verschil zitten tussen ‘vaststelling’ en ‘ter kennisname’. Wat is nou 
werkelijk het juridische verschil?  

PvdA Een meerjarenraming is niet in beton gegoten.  

APGR Nu iets vastleggen voor 2023 kan worden teruggedraaid in de begroting van 2022. 

CDA Dat kan dus niet als het al is vastgesteld. We kunnen bijvoorbeeld niet meer onder 
de bezuiniging op cultuur uit. CDA wil ieder jaar de keuzes kunnen maken voor het 
jaar daarop.  

Wethouder 
Swaans 

We moeten in evenwicht eindigen anders krijgen we  problemen met de provincie. 
Zou je de bezuiniging op Factorium terug kunnen draaien? Ja, dat zou kunnen. De 
raad heeft budgetrecht. Maar is dat goed bestuur? Daarover goed nadenken. De 
wethouder zegt toe om eens goed naar de theorie hierover te kijken en een 
handzaam overzicht naar raad te sturen hoe het nu precies zit. De wethouder zet 
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e.e.a. voor de besluitvormende vergadering op een rij. Het college kijkt ook naar het 
raadsvoorstel.  

CDA De bezuiniging op cultuur is niet de enige bezuiniging. En het is geen taalkundige 
maar een juridisch kwestie. 

 
‘t Loket 

Aftrap APGR Kunnen we ‘t Loket verplaatsen naar het gemeentehuis? I.v.m. corona werken 
veel werknemers thuis. De burgemeester geeft aan vast te willen houden aan 
thuiswerken. Wellicht is er dan genoeg ruimte in gemeentehuis. Grond komt vrij 
bij de Wildert. ‘t Loket hoeft niet naar de hoek Kalverstraat. € 71.500,- voor 
onderhoud kunnen we besparen. APGR komt met een motie.   

LRG Verplaatsen van ‘t Loket is nu niet aan de orde. Kan een leuk plan zijn. LRG wil er 
over meedenken. Onderhoud moet toch worden uitgevoerd.  

D66 APGR gaat tegen het voorstel stemmen. Hoe kan dat in lijn zijn met een motie? 

Burgemeester Deze week is opdracht gegeven om huisvestingsonderzoek te doen. De 
organisatieontwikkeling en corona hebben consequenties voor de huisvesting. De 
opdracht is al uitgedaan, inclusief de verplaatsing van ‘t Loket. In het 1e kwartaal 
van 2021 komt meer duidelijkheid. 

 
Afronding 

Voorzitter We zijn door alle tegels heen. De punten waarbij u iets wilt veranderen hebben we 
met elkaar doorgesproken.  

Wethouder 
Swaans 

Roept op om de app te vullen met structurele bezuinigingen. Incidentele 
bezuinigingen kunnen niet in de app maar die hebben we toch wel in beeld.  

 
 
Agendapunt 4. Raadsvoorstel tweede bestuursrapportage 2020 
 

PAG Overweegt een motie over contractbeheer. PAG heeft de indruk dat de organisatie 
niet goed in beeld heeft wat uit staat aan contracten en wat de gemeente daarvoor 
terug krijgt. Aanleiding vormt bijvoorbeeld de kosten van containerbeheer / 
Diamantgroep en de overschrijding van de kosten van sportparken. PAG heeft diverse 
signalen ontvangen dat er scherper op de beheerskosten van de eigendommen van de 
gemeente moet worden toegezien.  

D66 Wil PAG graag helpen met het opstellen van een motie. D66 ziet mogelijkheden voor 
verbetering van contractbeheer. 

Voorzitter Hierbij sluit ik de bespreking van het agendapunt af. Daarbij dank ik u voor uw inbreng 
en concludeer ik het volgende: er komt een motie van PAG en D66. 

 
 
Agendapunt 5. Afsluiting.  
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en schorst om 22:15 de vergadering. 
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Oordeelsvormende vergadering 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

1 28-10-2020 Burgemeester 7.1 Vergoeding reiskosten. De 
gemeente maakt gebruik van 
leaseauto’s. Zijn of worden 
deze  auto’s elektrisch? 

Voor besluitvormende 
vergadering 10 november. 

2 28-10-2020 Wethouder 
Immink 

Hoe kan de 
bestemmingsreserve sociaal 
domein (evt. via de AWR) 
worden aangewend voor de 
tekorten in het sociaal domein?   

Voor besluitvormende 
vergadering 10 november. 

3 28-10-2020 Wethouder 
Swaans 

Is er een (juridisch) onderscheid 
tussen een meerjarenbegroting 
en een meerjarenraming. Dient 
een meerjarenbegroting 
danwel -raming door de raad te 
worden vastgesteld of neemt 
de raad die voor kennisgeving 
aan?  

Voor besluitvormende 
vergadering 10 november. 

4 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. 

 
 
 
 
 
 


