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Opgemaakt door Ingrid van Breda, raadsadviseur 

Aanwezig 
 

Voorzitter: Piet Verheijen 
Raads/burgerleden: Cees Pelkmans (LRG), Liselotte Franssen (LRG), 
Henk Gabriëls (PAG), Christel van Neerven (PAG), Janneke van den 
Hout (D66), Luuk van den Hout (D66), Arno de Laat (Arbeiderspartij 
GR), Servie Beekmans (Arbeiderspartij GR), Pernell Criens (PvdA), 
Karin Molin - van Overbeek (PvdA), Stijn van den Brekel (SP), Deborah 
Eikelenboom (SP), Theo van der Heijden (VVD), Monique van 
Brederode (VVD), Corne de Rooij (CDA), Ineke Wolswijk (CDA). 
Collegeleden: Mark van Stappershoef, Marijo Immink - 
Hoppenbrouwers, Piet Poos, Johan Swaans, Bert Schellekens.  
Presentatie door Karel van Leeuwen. 
Publieke tribune: ongeveer 15 personen. 

Afwezig (met kennisgeving)  

 
Deze vergadering kunt u terugluisteren op: 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2018/09-oktober/19:30 
 
 
1.  Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om  19:30 uur.  
 
2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt vastgesteld.   
  
3. Presentatie / toelichting over de opbouw en inrichting van de nieuwe begroting 
Korte inleiding door wethouder Johan Swaans. 
Presentatie door MT lid Karel van Leeuwen. 
 
Vragen van fracties die betrekking hebben op agendapunt begroting bij de oordeelsvormende en 
besluitvormende vergadering: 

CDA Wil cijfers relateren aan het laatste afgesloten jaar om zodoende een goede 
vergelijking te kunnen maken. Kan die informatie alsnog worden verstrekt?  

Reactie 
wethouder  

Het opnieuw rangschikken is lastig. Op programmaniveau is het misschien niet 
volledig mogelijk, wel op niveau taakveld. De wethouder doet de toezegging om 
vergelijkend materiaal voor oordeelsvormende vergadering aan te bieden aan 
de raad. 

VVD Om de controlerende en taakstellende rol te kunnen vervullen is meer 
informatie nodig dan in deze begroting wordt aangeboden.  
Op pagina 4 staat dat via een financieel tussenbericht een herschikking van 
reserves wordt gedaan om de AWR te versterken. Dit kan niet via een financieel  
tussenbericht, daarvoor is raadsbesluit nodig.  
In de begroting staat de zinsnede dat bij de berekening van de kosten van 
gescheiden inzameling (van afvalstoffen) van optimistische aannames is 
uitgegaan. Dat is niet correct. Het uitgangspunt dat destijds is genomen was 
valide. Later zijn er wijzigingen doorgevoerd. De wijziging zou kosten neutraal 
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zijn, maar dat was niet het geval.   

Reactie 
wethouder / MT 

Voor de herschikking van reserves zal een raadsvoorstel komen. 
De opmerking over de kosten van gescheiden inzameling kan bij de 
oordeelsvormende vergadering aan de orde komen. 

PvdA De doorverwijzingen naar Bureau Halt zijn in Goirle 3x zo hoog als in overige 
gemeenten met minder dan 25.000 inwoners. Hoe is dat mogelijk?  

Reactie 
burgemeester 

Zegt toe om hier schriftelijk op te reageren.  

Pro Actief Goirle Vraagt om in de begroting een indicatief bedrag op te nemen voor de 
verbouwing van het Mill Hill college en voor jeugdhulp. 
PAG vraagt naar een beleidsvisie op het gebied van cultuur en vraagt hiervoor 
een post ter grootte van € 30.000 of € 40.000 op te nemen in de begroting.  

Reactie 
wethouder / MT 

Onderscheid tussen risico's bij het Mill Hill college en jeugdhulp en andere 
risico's. Het is nu nog niet nodig om posten voor Mill Hill college en voor 
jeugdhulp op te nemen.  
In het bestuursakkoord staat dat gemeente Goirle meer geld beschikbaar wil 
gaan stellen voor cultuur. De wethouder wacht bij de begrotingsbehandeling 
een amendement voor cultuur af.   

 
Vragen publieke tribune 

De heer Bakker Vraagt naar een papieren versie van de begrotingsstukken. 
Vraagt ook of de begroting in het Goirles belang komt.  

Wethouder 
Swaans  

Geeft aan dat er een handige maar zeer beknopte publicatie in het Goirles 
Belang komt.  
De heer Swaans stelt zijn papieren versie van de begroting ter beschikking aan 
de heer Bakker.  

 
 
De voorzitter geeft aan dat er tot en met 10 oktober nog gelegenheid is tot het stellen van 
schriftelijke vragen .  
De voorzitter sluit de vergadering om 20:30 uur. 
 
Het verslag wordt door de raad van de gemeente Goirle vastgesteld via de lijst ingekomen stukken 
van 23 oktober 2018.
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Toezeggingen oordeelsvormende vergadering 9 oktober 2018 

nr Datum Wat Wie Uiterste  afdoeningdatum Wijze afdoening 

1. 09-10-2018 Beeldvormend begroting 2019: 
Antwoord geven op de vraag wat de 
verklaring is dat de doorverwijzingen 
naar Bureau Halt in Goirle 3x zo hoog 
zijn als in overige gemeenten met 
minder dan 25.000 inwoners.  

burgemeester 17 oktober   

2. 26-09-2018 Burap: In oktober komt er een sessie 
met de organisatieadviseur en de 
gemeenteraad 

burgemeester Eind oktober Bijeenkomst is gepland op 29 oktober 

3. 26-09-2018 Burap: 4 weken na de bijeenkomst met 
de organisatieadviseur ligt er een eerste 
plan dat met de raad wordt besproken.   
 

burgemeester Eind november  

4. 26-09-2018 Burap: Op korte termijn wordt een 
raadsinformatie verstuurd waarin wordt 
aangegeven welke stappen we in dit 
organisatietraject willen zetten en welke 
termijnen we daarvoor nodig denken te 
hebben 

burgemeester Korte termijn  

  
 



 

 

 

 
 


