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Opgemaakt door Berry van 't Westeinde 

Aanwezig 
 

Aanwezig: Trix Vissers (voorzitter), Erik Schellekens (LRG), Liselotte 
Franssen (LRG), Henk Gabriëls (PAG), Hendrik Dejonckheere (PAG), 
Mark van Oosterwijk (PAG), Piet Verheijen (D66), Arno de Laat 
(Arbeiderspartij Goirle Riel), Servie Beekmans (Arbeiderspartij Goirle 
Riel), Antoon van Baal (PvdA), Pernell Criens (PvdA), Deborah 
Eikelenboom (SP), Stijn van den Brekel (SP), Theo van der Heijden 
(VVD), Sjaak Sperber (CDA), Tess van de Wiel (CDA) 
College: wethouders Schellekens, Immink, Poos en Swaans, 
burgemeester Van Stappershoef 
Ambtelijke bijstand: Simon van der Putten (hoofd afdeling Realisatie 
en Beheer) 
Publiek: ca 8 personen 

Afwezig (met kennisgeving)  

 
Deze bijeenkomst kunt u terugluisteren op: 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/29-januari/19:30 
 

1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering.  

 
2. Presentatie  

Er wordt een presentatie verzorgd door wethouder Piet Poos en Simon van der Putten. De hand-out 
van de presentatie is beschikbaar op internet.  
 

3. Vragen en opmerkingen 
Vragen en opmerkingen: 

Raads- en 
burgerleden 
 

Henk Gabriels vindt dit in grote lijnen hetzelfde verhaal dat veel geemten 
twintig jaar geleden al deden met maatschappelijke doelen enzovoorts. Hoe 
voorkom je dat je vervalt in vage omschrijvingen? Hoe maak je dit SMART?  
Tess van de Wiel vindt het heel goed hoe "duurzaam en dienstbaar" nu volledig 
is geïntegreerd. De wijze waarop zaken zijn gekoppeld aan mondiale doelen 
vindt zij heel mooi.  
Antoon van Baal vraagt naar indicatoren. Worden deze ook meegenomen? 
Mark van Oosterwijk heeft het idee dat de verkeerde volgorde wordt 
gehanteerd. We zouden toch moeten uitgaan van de doelen - het lijkt dat we nu 
beginnen bij wat we gaan doen. Hoe gaan we die doelen nu straks terugzien, 
bijvoorbeeld in raadsvoorstellen. 
Wethouder Johan Swaans geeft aan dat we al hebben toegezegd dat de 
indicatoren eraan komen, voor de burap. Het moeten zinvolle indicatoren zijn. 
We streven er naar om bij de voorjaarsnota al een aantal indicatoren te 
introduceren. Dit is een behoorlijke proeve van bekwaamheid die nog niet af is.  
Pernell Criens herkent in de toelichting van wethouder Poos iets van Anke 
Siegers, De Nieuwe Route. In die redenering mist zij dan wel de rol die de 
inwoners hierin hebben. 
Wethouder Piet Poos antwoordt dat er naar meer literatuur is gekeken. Hij 
geeft aan dat eraan wordt begonnen dat de inwoners betrokken worden in dit 
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proces. Ook met de vraag wat wij van de inwoners verwachten.  
Arno de Laat vindt het in theorie een mooi verhaal. Maar steeds meer mensen 
raken onder de armoedegrens. Stelt dat het de vraag is hoe mensen in 
bijvoorbeeld een verzorgingshuis mee kunnen doen. Hem bereiken veel 
klachten van mensen die problemen hebben. De verzorgingsstaat was naar zijn 
mening beter dan de participatiemaatschappij. Hoe zorgen we dat mensen niet 
meer buiten de boot vallen. 
Wethouder Piet Poos antwoordt dat we niet de illusie moeten hebben dat we in 
Goirle niet de hele wereld kunnen verbeteren. We zetten een manier neer om 
de activiteiten te prioriteren en te zien of deze bijdragen aan duurzaamheid en 
dienstbaarheid. We kijken hoe we het bestuursakkoord goed uit kunnen voeren.  
Hendrik Dejonckheere vraagt hoe wordt voorkomen dat we straks werken met 
standaard invullijstjes. Er lopen al veel trajecten. Hoe wordt voorkomen dat we 
dubbel werk hebben? Hoe zorgen we dat we op tijd gaan voldoen aan criteria, 
die bijvoorbeeld door de provincie worden gesteld op het gebied van 
handhaving. Hoe zorgen we dat we uiteindelijk sneller kunnen werken. 
Piet Poos zegt dat de methode juist wordt gekozen om het geen invullijstje te 
laten worden. Doelen worden vertaald naar indicatoren en activiteiten. Op basis 
van de indicatoren moeten we kunnen aantonen hoe duurzaamheid en 
dienstbaarheid worden bereikt. 
Burgemeester Mark van Stappershoef geeft aan dat de methodiek geen doel op 
zich moet worden. 
De heer Van der Putten geeft aan dat nieuwe wetgeving hoeft niet persé in het 
bestuursakkoord te passen, dat moeten we gewoon doen. 
Piet Verheijen mist onze lange termijnvisie in Goirle. Nu is dat groen en 
zelfstandig zijn. Is onze visie op langere termijn nog voldoende? Wat voor lange 
termijn agenda hoort daarbij?  
Wethouder Piet Poos geeft aan dat hij in zijn inleiding al heeft gesteld dat we 
naar de toekomstvisie moeten kijken. De uitvoeringsagenda geldt nog voor de 
rest van deze periode. Daarnaast gaan we met de bevolking in gesprek over de 
lange termijnagenda.  
Piet Verheijen vraagt welke acties dan voor dit jaar op de agenda staan, om 
volgend jaar tot een nieuwe visie te komen. 
Wethouder Piet Poos geeft aan dat dit de eerste stap is. We gaan er op vrij 
korte termijn op terugkomen hoe we dat precies willen gaan vormgeven, hoe 
we dat gaan inrichten en hoe we raad en inwoners hierbij gaan betrekken.  
Mark van Oosterwijk is benieuwd naar hoe het nu verder gaat. 
De heer Van der Putten antwoordt dat deze exercitie wordt afgerond voordat 
de voorjaarsnota wordt afgerond. Bij de voorjaarsnota worden de indicatoren 
en doelen al opgenomen, dan kan de raad daar ook een klap op geven. 
Burgemeester Mark van Stappershoef geeft aan dat er nu als de wiedeweerga 
een op dit model geschoeide uitvoeringsagenda komt.  
Henk Gabriëls merkt op dat dit heel wat uurtjes gaat kosten. Hoe gaan we dat 
oplossen. 
Burgemeester Mark van Stappershoef geeft aan dat hierover is nagedacht. Het 
is belangrijk genoeg om tijd voor vrij te maken. 
De heer Bakker (publiek) geeft aan dat hij als bewoner iets mist van een 
begrippenlijst van alle termen. Theorieën zijn prachtig, maar nu aan het werk. 
 
Tess van de Wiel vraagt zich af hoe inwoners worden betrokken bij de lange 
termijn visie. 



 

 

Piet Poos geeft aan dat het nog te vroeg is om precies te zeggen hoe we dat 
gaan doen. Het is afhankelijk van de aard van de thema's. We moeten ook 
fatsoenlijk geluid krijgen van alle inwoners.  
Arno de Laat vindt het erg belangrijk dat ook de raad nadenkt over hoe 
inwoners zijn betrokken.  
Mark van Oosterwijk geeft aan dat we nog niet hebben nagedacht over de 
manier waarop we bevoegdheden overdragen aan de inwoners. Die denkstap 
zouden we in dit proces wel moeten zetten. 
Stijn van den Brekel geeft aan dat er een motie is ingediend voor een 
burgervoorjaarsnota. Dit is een goede stap, maar hoe maken we hier werk van? 

 
4. Vervolgtraject 

De voorzitter vat samen dat zij veel complimenten hoort, maar ook zorgen. Het moet geen 
afwerklijstje worden, de indicatoren moeten worden vastgesteld. Ook moeten de raad en 
inwoners betrokken worden. Het is ook aan de regiegroep om dit verder uit te werken.  
Er moet ook tempo zijn. Ook moet rekening worden gehouden met het personeel. 

 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur 


