
Opgemaakt door Ingrid van Breda, raadsadviseur.

Aanwezig Voorzitter: Sjaak Sperber
Raadsleden: Liselotte Franssen - Du Maine (LRG), Cees Pelkmans 
(LRG), Mark van Oosterwijk (PAG), Hendrik Dejonckheere (PAG), Piet 
Verheijen (D66), Janneke van den Hout (D66), Servie Beekmans 
(Arbeiderspartij GR), Arno de Laat (Arbeiderspartij GR), Antoon van 
Baal (PvdA), Pernell Criens (PvdA), Deborah Eikelenboom (SP), Stijn 
van den Brekel (SP), Theo van der Heijden (VVD), Monique van 
Brederode (VVD), Ineke Wolswijk (CDA), Corne de Rooij (CDA) 
College: Mark van Stappershoef, Marijo Immink - Hoppenbrouwers, 
Bert Schellekens, Piet Poos, Johan Swaans 
Griffier: Berry van 't Westeinde 
Gemeentesecretaris / MT: Jolie Hasselman, Simon van der Putten, 
Ruud Lathouwers, Janke Bolt, Wim Denneman, Nicole Boonman, 
Karel van Leeuwen 
Publieke tribune: 15 personen 

Afwezig (met kennisgeving)

Deze bijeenkomst kunt u terugluisteren op:  
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2018/28-augustus/20:00

Presentatie bestuursrapportage door de gemeentesecretaris en het MT.  
De presentaties worden op de website geplaatst. Onderstaand ziet u een overzicht van de gestelde 
vragen aan de diverse MT-leden. De antwoorden zijn aansluitend aan de vragen cursief 
weergegeven.

Vragen aan MT lid Ruud Lathouwers, Bestuurs- en directieondersteuning (BDO)  

• Wordt niet uitbetaald loon verrekend in het bedrag voor inhuur? Ja, vacaturevoordeel wordt 
ingezet voor de inhuur. 

• Hoeveel duurder is een 'inhuurder' dan een eigen ambtenaar? 20 tot 30 procent.  

• Wanneer zijn uitslagen van de 3 monitors klaar? In september / oktober. 

• Kunnen we de verschillen ten opzichte van de begroting voortaan vooraf inzien? En kunnen we 
inzicht krijgen in de hoogte van de bedragen? Het is een bewuste keuze van de raad geweest 
om de burap mondeling met de raad te bespreken.

Vragen aan MT lid Wim Denneman, Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving (VVH) 

• Is er een jaarplanning om VVH activiteiten uit te voeren of zijn dit losse activiteiten? Ja, er is 
een jaarplan. 

• Zijn de activiteiten uitgevoerd door de gemeente Goirle of door de omgevingsdienst? Door de 
gemeente Goirle. De overgedragen milieutaken doet de milieudienst. Een functionaris uit 
Goirle coördineert en stuurt aan. 

Vragen aan MT lid Simon van der Putten, Realisatie en Beheer (R&B)

• De aanleg van de rotonde aan de Turnhoutsebaan is uitgesteld. Wanneer wordt hiermee 
gestart? Dat hangt af van de uitkomst van de proeftuin. Er is geen harde startdatum. 



• Hoe verloopt de bestrijding van de Eikenprocessierups? Is er achterstand? De bestrijding is 
adequaat opgepakt. Er is extra geld ter beschikking gesteld.  

• Waarom is besloten om al te starten met de werkzaamheden aan de Tilburgseweg? Waarom 
wordt niet gewacht op de bebouwing op de hoek Kalverstraat? De werkzaamheden aan de 
Tilburgseweg zijn opgeknipt in 2 delen. Na bebouwing op de hoek wordt het 2e deel 
aangepakt.

Vragen aan MT lid Janke Bolt, Ontwikkeling (ONT) 

• Is het beschikbare bedrag voor de duurzaamheidsleningen voldoende? Ja, vooralsnog is het 
voldoende. 

• Wordt deskundigheidsbevordering van vrijwilligers gefaciliteerd? Ja, met name vanuit 
ContourDeTwern. 

• Wat merkt de doelgroep van de inkoop WMO? Er komt een groter aanbod aan aanbieders, dus 
meer keuze. 

• Waarom is er weinig grip op de uitgaven als we regionaal inkopen (WMO)? Het is niet duidelijk 
hoe groot de tekorten zijn en hoe ze zijn ontstaan. 

Vragen aan MT lid Karel van Leeuwen, Ondersteuning (OND)

• Hebben de genoemde bedragen betrekking op een half of een heel jaar? Een heel jaar.  

Afsluiting door de voorzitter om 21:20 

Het verslag wordt door de raad van de gemeente Goirle vastgesteld via de lijst ingekomen stukken 
van 11 september 2018. 


