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Vergadering  Beeldvormende vergadering   

Gehouden op  6 oktober 2020, 19:30 uur – via videobellen 

Opgemaakt door Berry van ‘t Westeinde 

Aanwezig  Voorzitter: Erik Schellekens 
CDA: Tess van de Wiel, Ineke Wolswijk 
VVD: Ad van Beurden, Trix Vissers 
PAG: Bert van der Velden, Mark van Oosterwijk 
LRG: Cees Pelkmans (tot agendapunt 5), Mark Verhoeven 
SP: Deborah Eikelenboom, Stijn van den Brekel 
D66: Janneke van den Hout, Piet Verheijen 
PvdA: Pernell Criens, Karen Molin 
College: Johan Swaans, Piet Poos, Marijo Immink, Liselotte Franssen, Mark van 
Stappershoef 
Ambtelijke ondersteuning: mevrouw Van Tilborg en mevrouw Torremans, de 
heer Hoefmans en de heer Van Leeuwen 
Spreekrecht 1: Werkgroep opvang statushouders 
Spreekrecht 2: Natuurmuseum Noord-Brabant 
Spreekrecht 3: Sportgroep Gehandicapten Goirle  

Afwezig  - 

 
 
De vergadering is terug te kijken via https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2020/06-
oktober/19:30 
 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 
 
 

2. Vaststelling agenda 
Wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

3. Gesprek met inwoners en belanghebbenden 
A. Spreekrecht 1: Werkgroep Opvang Statushouders: 

Geeft aan geschrokken zijn van de suggestie dat er ongeveer € 42.000,00 bezuinigd kan wor-
den. Onderaan dit verslag is de volledige spreektekst toegevoegd. 
 
Piet Verheijen vraagt waar de € 42.000,00 voor nodig is. 
Spreekrecht 1 antwoordt dat er ongeveer € 142.000,00 nodig is. Hieruit worden de 2 onder-
steuners van Contour De Twern bekostigd.  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2020/06-oktober/19:30
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2020/06-oktober/19:30
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B. Spreker 2 namens Natuurmuseum Brabant: 
Geeft aan dat de subsidie die het Natuurmuseum krijgt voor Goirlese basisschoolkinderen 
bestemd is. De informatie in het voorstel is niet meer juist. De kinderen komen met de Na-
tuurmuseum Brabantpas gratis naar het museum, zoveel als ze willen. BSO’s en zorgstellin-
gen mogen gratis gebruik maken van de leskisten. Voor 2021 hebben we een voordeliger 
aanbod gedaan. Doet een pleidooi voor natuur- en milieueducatie voor basisschoolkinderen. 
Het zijn de jongeren van vandaag die het in de toekomst moeten oplossen.  
Alle basisscholen in Goirle hebben gebruik gemaakt van het aanbod. Er zijn meer dan 180 les-
kisten en uitleenmaterialen naar de scholen in Goirle gegaan. Maakt zich zorgen dat er een 
verloren generatie ontstaat. Het is niet alleen een pleidooi voor het Natuurmuseum, maar 
ook voor de Goirlese Jeugd. Was heel blij met de brief van het college van september. In de 
algehele begroting is het niet zo’n heel groot bedrag.  
Pernell Criens vraagt waarom scholen hier zelf geen structurele middelen voor vrij kunnen 
maken. 
Spreker 2 geeft aan dat dat niet aan de scholen is gevraagd. We kregen eerste een subsidie 
per inwoner. Zelf hebben we toen voorgesteld dat het is een goedkoper alternatief is wan-
neer de gemeente de kosten draagt en alle scholen daar gebruik van maken. Hoe de financie-
ring bij de scholen is weet zij niet. Wij merken dat er in de gemeenten waar er een subsidie-
regeling is, dat dan de scholen er meer gebruik van maken. Het is dan voor scholen een goed-
koop en waardevol uitje. 
 

C. Marcel Konings namens Stichting Sportgroep Gehandicapten Goirle: 
Geeft aan dat er iedere week in de Haspel voor 15 gehandicapte sporters door vrijwilligers 
met hulp van de subsidie sporten mogelijk wordt gemaakt. Stopzetten van de subsidie bete-
kent voor de stichting de doodsteek. Onder aan dit verslag is de volledige spreektekst toege-
voegd.  
 
Arno de Laat vindt het heel knap dat men steeds met minder toe kan. Iedereen moet ook 
met aangepast sproten zelf in staat zijn de kosten te kunnen dragen. De manier waarop jullie 
sporten kost meer, daarom vinden wij ook dat u recht heeft op deze subsidie. 
Spreker 3 weet niet wat sporters bij andere verenigingen kwijt zijn aan contributie. Ze kijken 
naar hetzelfde. Geeft aan dat door het beperkte aantal sporters er relatief gezien veel subsi-
die nodig is. Er is meegedacht omdat de zaalhuur het merendeel van de kosten is. 
Mark van Oosterwijk geeft aan dat is nagedacht over een mogelijke verlaging van de subsi-
die. Is daarover ook met het college gesproken? 
Spreker 3 geeft aan dat deze optie niet met het college is besproken, omdat men dacht dat 
dit het kanaal was waarlangs we de subsidie aan de orde stelden. 
Tess van de Wiel geeft aan dat er vorig jaar is gesproken over andere mogelijkheden. Zijn er 
voor de gebruikers andere mogelijkheden om aan subsidie te komen? 
Spreker 3 kan hierop geen antwoord op geven. Er is geen gevolg gegeven aan deze opmer-
king. Hij was wel heel blij met het feit dat de subsidie werd gecontinueerd. 
Stijn van den Brekel vraagt of de leden ook elders kunnen sporten? 
Spreker 3 antwoordt dat de sporters niet in staat zijn om ergens anders hun activiteiten uit te 
voeren. Zijn blij dat ze gebruik kunnen maken van de Haspel. 
Servie Beekmans vraagt of hij goed begrijpt dat de volledige subsidie terugvloeit naar de ge-
meente als huurpenningen voor de Haspel? Dan is er alleen een besparing als de Haspel ook 
verhuurd kan worden aan een andere partij. 
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Spreker 3 bevestigt dit. 
Wethouder Marijo Immink geeft aan dat de meedoenregeling een inkomensafhankelijke re-
geling is die nog niet door de raad is vastgesteld. Die geldt ook voor sporters met een handi-
cap die binnen de inkomensregeling vallen.  
Bert van der Velden vraagt of in het bezuinigingsvoorstel van de stichting zelf de leden alle-
maal € 100,00 extra contributie moeten betalen om de besparing te realiseren.  
Spreker 3 antwoordt dat het om 15 sporters gaat, waarvan er 14 in een rolstoel zitten. De 
besparing wordt gerealiseerd door de tijd waar gebruik wordt gemaakt van de hal te beper-
ken.  

 
 

4. Uitkomsten inwonerpanel  
Mark van Oosterwijk geeft een toelichting op de manier waarop het inwonerpanel is georgani-
seerd.  
Stijn van den Brekel vraagt of wij het inkomen van deelnemers kennen. Waarom worden de ge-
bruikers van WMO-voorzieningen niet apart genomen net als gebruikers van sportvoorzienin-
gen? Zijn er mensen die zich in de toekomst willen buigen over een burgerbegroting?  
Wethouder Johan Swaans krijgt de indruk dat er ook vragen gesteld worden die al schriftelijk zijn 
gesteld zijn. Geeft aan dat het inwonerpanel zich over allerlei onderwerpen heeft uitgesproken. 
Ook na 2021 gaan we kijken naar de keuzes. Daar kunnen we de uitkomsten van dit onderzoek 
ook voor gebruiken. 
Servie Beekmans merkt op dat hij het een fijn en prettig stuk vond om door te nemen. Er waren 
een paar dingen die hem opvielen. Op de 12e plek bij het fijn wonen kwamen de culturele voor-
zieningen pas terug, terwijl het op andere vragen hoog staat. Het valt hem op dat veiligheid hoog 
staat bij de inwoners. Aan de andere kant wordt er veel gemopperd over jeugd op social media. 
Het jongerencentrum zou daarom wel hoger op de lijst kunnen staan. Juist goed contact en dia-
loog met jongeren kan bijdragen aan het veiligheidsgevoel. Mensen zetten liever een stapje extra 
voor iets, dan dat zij een financiële bijdrage leveren.  
Mark van Oosterwijk geeft aan dat we het inkomen niet weten van mensen. Die vraag is niet ter 
sprake gekomen. Bij vraag 8 is gevraagd of mensen hulp of ondersteuning ontvangen. Dit is niet 
met elkaar in verband gebracht. 
 
 

5. Raadsvoorstel vaststelling programmabegroting 2021 met bijbehorend dekkingsvoorstel 2021  
Wethouder Johan Swaans geeft aan dat er een begrotingsapp is ontwikkeld waar verschuivingen 
in tegels kunnen worden doorgerekend. https://bezuinigingsmeter.nl/stad/goirle 
Wethouder Johan Swaans licht toe dat in het dekkingsplan de bouwsteen zorg en hulp een rode 
tegel ‘bezuiniging arbeidstoeleiding’ is.  Die tegel is abusievelijk blijven staan. Deze moet u als 
niet aanwezig beschouwen. Geeft een toelichting op de OZB en rioolheffing en afvalstoffenhef-
fing.  
Ad van Beurden vraagt of het klopt dat we huurders geld terug geven en de woningbezitters hier-
voor opdraaien? 
Wethouder Johan Swaans geeft aan dat dit een juist element is. De huurders worden geconfron-
teerd met daling van de riool- en afvalstoffenheffing. Weet niet hoe verhuurders omgaan met de 
verhoging van de OZB.  
Janneke van den Hout vraagt wanneer de rekenapp beschikbaar is. En voor wie?  
Wat zijn de effecten voor onze inwoners. Mist deze in het totale verhaal.  

https://bezuinigingsmeter.nl/stad/goirle
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Vraagt wat de “X’ is in het berekeningsvoorstel in de presentatie. Waarom staat er geen hoogte 
ingesteld?   
Wethouder Johan Swaans geeft aan dat deze beschikbaar is voor de raad en de oordeelsvor-
mende vergadering. We kunnen de app vanavond nog laten zien. Zegt toe dat de bedragen in 
het berekeningsvoorstel uit de presentatie kunnen worden ingevuld.   
 
Mark van Oosterwijk vraagt waarom de tegel arbeidstoeleiding ‘abusievelijk’ in het overzicht 
staat. Constateert dat, als we jaarlijks iets uit de egalisatiereserve nemen, deze op den duur leeg 
is. 
Wethouder Johan Swaans beaamt dat de reserve leeg raakt, maar er kunnen ook verschillen ont-
staan tussen de kosten en de inkomsten. Zegt toe de vraag over de arbeidstoeleiding schriftelijk 
te beantwoorden. 
 
Mark van Oosterwijk geeft aan dat het prima is dat die schriftelijk wordt gegeven. Maar wil wel 
graag de toelichting krijgen zoals die ook bij de andere tegels staat. Het lijkt erop dat met inci-
dentele middelen van de egalisatiereserve een structurele last wordt gedekt. 
Johan Swaans zegt dat we dit 4 jaar doen en dat is niet incidenteel. Na 4 jaar zijn we een miljoen 
kwijt.  
Mark Verhoeven is blij met de rekenapp. Is dat ook voor de precariorechten? Zou fijn zijn als dat 
wat breder is dan de OZB. In de huurprijs is voor een deel ook de WOZ-waarde meegenomen, dit 
vindt zijn weg naar de huurder. Geeft aan dat de waarderingskamer heeft bepaald dat we van 
kubieke meters naar vierkante meters gaan. Dat kan voor huishoudens verschillend uitpakken. 
Heeft de wethouder dat in beeld?  
Johan Swaans zegt toe dat hij schriftelijk reageert op de gevolgen van de aanpassingen van ku-
bieke naar vierkante meters.  
Mark Verhoeven geeft compliment voor het initiatief van de app. Stuurt de vragen over het bere-
kenen van WOZ naar oppervlakte schriftelijk te stellen. Het kan voor sommige inwoners veel im-
pact hebben.  
Stijn van den Brekel vraagt hoe het staat met de motie om te kijken naar kwijtschelding van de 
OZB.  
Johan Swaans antwoordt dat er binnenkort antwoord komt op de vraag naar de mogelijkheden 
van kwijtschelding van de OZB.  
 
Arno de Laat vraagt waar het college geld voor zonnepanelen wil halen. Waarom is de motie niet 
uitgevoerd? Waarom wil de gemeente de opbrengst? 
Wethouder Piet Poos antwoordt dat er in eerste instantie in het raadsvoorstel is aangegeven de 
motie uit te voeren. En nu doen we daar een bezuinigingsvoorstel overheen. Er is toegezegd om 
een overzicht te geven van alle andere gebouwen. 
Mark van Oosterwijk vraagt naar de voorgestelde bezuiniging over het Lokaal Opgaven Team. 
Hoe hard is deze bezuiniging? Hoeveel zorg wordt daardoor minder verleend? 
Wethouder Piet Poos geeft aan dat de bezuiniging betrekking heeft op procesverbetering, an-
dere manier van inkopen. De komende jaren moeten we nog aan de slag met de vraag welke 
zorg wel wordt vergoed. Dat zit nu nog niet in de voorstellen. Het gaat nu om betere zorg voor 
minder geld.  
Hoe hard de bezuiniging is, is moeilijker aan te geven. Er is een aantal uitgangspunten voor deze 
punten, we weten niet of deze gerealiseerd kunnen worden. Het is een resultaatverplichting die 
in de begroting staat.  
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Pernell Criens vraagt wat de gevolgen zijn van niet invullen van de combinatiefunctionaris. 
Wethouder Piet Poos geeft aan dat de uitbreiding van de functionarissen niet doorgaat. Wat we 
nu ingevuld hebben, blijft ingevuld. Er gaat niets in veranderen. Ze zijn voor sport en cultuur in-
gevuld. 
Janneke van den Hout geeft aan dat er dan toch wel plannen zijn voor de combinatiefunctionaris-
sen die dan nu niet worden uitgevoerd? 
Wethouder Poos antwoordt dat die plannen nog niet zo concreet waren. Er waren onvoldoende 
concrete ideeën. 
Stijn van den Brekel vraagt wat de afspraken zijn die er in het sportakkoord zijn gemaakt. 
Wethouder Piet Poos zegt toe schriftelijk te reageren op de vraag welke afspraken in het sport-
akkoord zijn gemaakt.   
 
Pernell Criens geeft aan dat er € 150.000,00 wordt opgevoerd voor de invoering van de Omge-
vingswet. Er wordt voorgesteld daar € 50.000,00 op te bezuinigen. Kan dat bedrag worden ver-
hoogd?   
Wethouder Liselotte Franssen zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag of het bedrag 
voor bezuiniging invoering omgevingswet kan worden opgehoogd. De € 50.000,00 heeft te ma-
ken met manuren. De uren worden gemaakt in reguliere tijd. Die betekent ook dat er op andere 
terreinen minder gedaan kan worden. 
Mark van Oosterwijk vraagt naar de motie bij de voorjaarsnota wat er met de overige punten uit 
de motie is gedaan. Waar zijn de blauwe tegels? Bezuinigingen voor de meerjarenbegroting 
2024? Welke punten van de motie zijn nu opgenomen in deze begroting? 
Wethouder Swaans zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag welke elementen uit de 
motie over de begroting bij de voorjaarsnota. 
 
Cees Pelkmans verlaat de vergadering. 
 
 

6. Raadsvoorstel tweede bestuursrapportage 2020 
Hierbij zijn geen opmerkingen gemaakt.  
 
 

7. Afsluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:45 uur. 
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Toezeggingen Beeldvormende vergadering  
(voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerde nrs./rijen zijn AFGEDAAN) 

 

Nr. Datum Wat Wie Uiterste 
afdoenings- 
datum 

Wijze afdoening 

1. 6-10-2020 Begroting 2020 Zegt toe dat de 
bedragen in het berekenings-
voorstel uit de presentatie kun-
nen worden ingevuld.  

Wethouder 
Johan 
Swaans 

  

2. 6-10-2020 Begroting 2020 De vraag over 
de tegel  arbeidstoeleiding 
schriftelijk te beantwoorden. 

Wethouder 
Johan 
Swaans 

  

3. 6-10-2020 Begroting 2020 Schriftelijk te re-
ageren op de vraag welke af-
spraken in het sportakkoord zijn 
gemaakt. 

Wethouder 
Piet Poos 

  

4. 6-10-2020 Begroting 2020 Schriftelijk terug 
te komen op de vraag of het be-
drag voor bezuiniging invoering 
omgevingswet kan worden op-
gehoogd. 

Wethouder 
Liselotte 
Franssen 

  

5. 6-10-2020 Begroting 2020 schriftelijk terug 
te komen op de vraag welke 
elementen uit de motie over de 
begroting bij de voorjaarsnota. 

Wethouder 
Johan 
Swaans 

  

 
 
 
  



 
 
Bladnummer Datum 

7 6-10-2020 Beeldvormend 
 
 
 
Spreekrecht 1: Werkgroep Opvang Statushouders 
 
Wij zijn geschrokken van de suggestie dat er 42k bezuinigd zou kunnen worden op de 
maatschappelijke ondersteuning van Statushouders 
 
Ik zal u uitleggen waarom dat geen goed idee is: 
 
1. Als we na één jaar, zoals gesuggereerd, onze vrijwilligers moeten vragen te stoppen met de 

begeleiding, dan weten wij dat bijna alle statushouders zullen terugvallen op het Loket en de 
gemeente. Dit leidt naar verwachting tot een toename van kosten, die niet in verhouding staan 
tot de beoogde bezuiniging. De vrijwilligers, die zich met liefde inzetten voor deze nieuwkomers, 
richten zich op het ontwikkelen van zelfredzaamheid. Dat doen zij volledig belangeloos, zonder 
daarvoor een vergoeding te ontvangen. Samen verzetten zij veel werk en besteden zij vele uren 
aan de nieuwe Goirlenaren.  
 

2. Juist  het afgelopen jaar hebben wij, samen met Contour de Twern, een monitor ontwikkeld die 
ons in staat stelt te sturen op resultaat. Een nulmeting vond plaats augustus-november vorig 
jaar. Van deze 1e meting leren wij dat statushouders over het algemeen pas een sprong richting 
zelfredzaamheid maken na het 3e en 4e jaar. Voor nu doen zij dus nog vaak een beroep op onze 
vrijwilligers. 
Dankzij deze monitor leren wij waar uitdagingen liggen en waar dus beleidsinstrumenten kunnen 
worden ingezet, om de integratie en participatie te versnellen en de afhankelijkheid van 
vrijwilligers onderbouwd te verkleinen en qua periode te verkorten. Deze instrumenten worden 
momenteel uitgewerkt door gemeente en CDT. Uiteindelijk zal dit leiden tot een besparing. Nu is 
dat echter nog veel te vroeg.  
 

3. Op dit moment wordt er een tweede meting uitgevoerd. We zien met betrekking tot de eerste 
resultaten van de tweede meting dat Corona voor een terugval op verschillende leefgebieden 
heeft gezorgd. Hierdoor is de afhankelijkheid van onze vrijwilligers iets toegenomen. 
 

4. Daarnaast werken we echt met een topteam van CDT. In het verleden werden we geplaagd door 
een mislukte aanbesteding, die pas twee jaar geleden is hersteld. Never change a winning team 
is ons motto. We zijn goed ingewerkt en hebben elkaar nog écht nodig om in 2021, ook als de 
nieuwe inburgeringswet wordt ingevoerd, het verschil te maken voor deze bijzondere doelgroep. 
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Spreekrecht 3: Stichting Sportgroep Gehandicapten Goirle 
 
Tekst : spreekrecht in het kader van het dekkingsvoorstel op het Begrotingstekort 2021 
 
Geachte Burgemeester en Wethouders, 
Geachte leden van de Gemeenteraad, 
Geachte overige toehoorders, 
 
Al meer dan 40 jaar verzorgen vrijwilligers elke dinsdag van 19.00 -20.30 uur in de Haspel 
sportactiviteiten voor de gehandicapte medemens. Tot volle tevredenheid van de deelnemers; 15 in 
getal. 
Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de inzet van de reeds genoemde vrijwilligers en door de 
jaarlijkse subsidie van de gemeente. 
Tot onze verbijstering moeten wij constateren dat in het dekkingsplan op het begrotingstekort  het 
voorstel is om de subsidie aan onze stichting stop te zetten. 
Dit betekent voor onze stichting de doodsteek en wel om de volgende reden : 
De inkomsten van onze stichting bestaan voor ca. 85 % uit subsidie en de overige 15 % wordt 
ingebracht door de contributie (€  41,00 per sporter) en giften.  
Het subsidiegeld, ca. € 4500,00,  wordt aangewend om de huur van de Haspel te betalen. Het komt 
eigenlijk hier op neer dat per saldo de zaal gratis ter beschikking wordt gesteld. 
Het bestuur heeft nagedacht op welke wijze met een lager toegekend subsidiebedrag volstaan zou 
kunnen worden. 
Door inkrimping van zaalruimte en tijd hebben wij becijferd, dat een verlaging van de subsidie naar  
€ 3000,00 een mogelijkheid voor ons zou zijn, om nog te kunnen overleven. 
 
Het zal voor U klip en klaar zijn dat bij stopzetting van de subsidie onze stichting geen bestaansrecht 
meer heeft en derhalve binnen afzienbare tijd gedoemd is te verdwijnen 
Het kan en mag toch niet zo zijn dat wij onze gehandicapte sporters (de meest kwetsbaren in onze 
samenleving) op deze wijze in de kou laten staan. 
Wij verzoeken dan ook met het klem om de handreiking, die wij naar de gemeente doen, over te 
nemen en daarmee de continuïteit van onze stichting te waarborgen. 
Ik dank U allen voor Uw aandacht. 
 
 
 


