
  
 

 

BESLUITENLIJST 
 

Raadsvergadering 2 februari 2021 (19:30 uur – raadzaal) 

Aanwezig  Raad: 
Mark Verhoeven (Lijst Riel-Goirle), Erik Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Paul Brouwers (Lijst Riel-Goirle), Tess van de Wiel (CDA), Ineke Wols-
wijk (CDA), Sjaak Sperber (CDA), Mark van Oosterwijk – tot agendapunt 14 (Pro Actief Goirle), Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Bert van 
der Velden (Pro Actief Goirle), Theo van der Heijden (VVD), Ad van Beurden – tot agendapunt 14 (VVD), Trix Vissers (VVD), Stijn van den 
Brekel tot 23.10 uur(SP), Deborah Eikelenboom (SP), Piet Verheijen (D66), Janneke van den Hout tot en met agendapunt 7 (D66), Pernell 
Criens (PvdA), Arno de Laat (Arbeiderspartij Goirle-Riel) 

 College:  
Mark van Stappershoef (burgemeester), Jolie Hasselman (secretaris), Marijo Immink (wethouder), Johan Swaans (wethouder), Liselotte 
Franssen (wethouder) 

  

Afwezig  Raad: Cees Pelkmans (Lijst Riel Goirle), 
College: - 

  

Voorzitter Burgemeester Mark van Stappershoef 

Griffier Berry van ’t Westeinde 

  

  

  

  

Opmerking De vergadering van 02-02-2020 kunt u hier terugkijken. 
 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/02-februari/19:30


Bladnummer Datum 

2 02-02-2021 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

1 Opening - presentielijst De voorzitter opent de vergadering. 

2 Vaststelling van de agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 02-02-2021 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

4 Lijst ingekomen stukken De raad stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stuk-
ken. 
Pernell Criens geeft aan dat de PvdA is blij met de motie van de gemeente Waal-
wijk over het afschaffen van de verhuurdersheffing. Fijn dat de wethouder de mo-
tie heeft ondersteund.  
Mevrouw Wolswijk vraagt naar de prestatieafspraken met Leystromen. Ziet dat 
het gesprek met Leystromen al is geweest. Is er al voorzien in een gesprek waar de 
input van de raad wel meegenomen kan worden. 
Wethouder Franssen antwoordt dat al sinds de zomer met Leystromen over de 
prestatieafspraken is gesproken. De officiële bekrachtiging was in december. Be-
grijpt dat het verwarrend is. Voor het bod van het komend jaar zullen we net voor 
de zomer in een beeldvormende vergadering voorsorteren op het bod. Een aantal 
andere zaken worden meegenomen in het kennismakingsgesprek met de bestuur-
der van Leystromen. 
Arno de Laat vraagt of de burger wel kan inspreken bij de oordeelsvormende ver-
gadering over de motie huisvesting Stichting Jong. 
De burgemeester geeft aan dat ook een afspraak met de betreffende burger is ge-
maakt.  
Mark Verhoeven geeft als voorzitter van de regiegroep aan dat er in de oordeels-
vormende vergadering ruimte is voor spreekrecht. De regiegroep heeft het con-
tract en de huisvesting van elkaar gescheiden.  
Henk Gabriels geeft aan dat hij ermee ingestemd heeft de motie later te behande-
len, omdat er mensen reageren op de huisvesting van het jongerenwerk. Daarom 
is het ook uitgesteld.  
Wethouder Swaans antwoordt dat het de bedoeling is dat bij de oordeelsvor-
mende vergadering inspraak mogelijk is. 
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Wethouder Immink geeft aan dat  is afgesproken dat we dit goed oppakken. Snel 
wordt het gesprek aangegaan met de initiatiefnemer van het burgerinitiatief. 
Janneke van den Hout geeft aan dat in het amendement bij het rapport van de Re-
kenkamercommissie al data zijn opgenomen om te zorgen dat bij de prestatieaf-
spraken volgend jaar het rapport van de Rekenkamercommissie worden meegeno-
men.  

5 Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Leijoever(Riel) 
Voorgesteld besluit 
I.  
kennis te nemen van het vastgestelde eindverslag van de inspraak-
procedure dat als bijlage in de bestemmingsplantoelichting is opge-
nomen; 
 
II.  
in  te  stemmen  met  de  in  het  voorstel  van  burgemeester  en  
wethouders  gegeven beoordeling van de naar voren gebrachte 
zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan “Leijoever”,   zoals   
uiteengezet   in   de   "Nota   zienswijzen   ontwerp-bestemmingsplan 
Leijoever", welke geacht wordt van dit raadsbesluit deel uit te ma-
ken;  
 
III.  
geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 Wet ruimtelijke 
ordening; 
 
IV.  
het  bestemmingsplan "Leijoever",  bestaande  uit  de  geometrisch  
bepaalde  planobjecten als   vervat   in   het   GML-bestand   
NL.IMRO.0785.BP2017005Leijoever-vg01,   met   de bijbehorende be-
standen, conform het bepaalde in de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 
van het Besluit  ruimtelijke ordening, langs elektronische weg 

 
Amendementen en moties 
Een amendement is ingediend (A1) Zie hieronder.  
 
 
Stemverklaring amendement 
Deborah Eikelenboom  
Woningen op 3 meter afstand van een ecologische verbindingszone dat zorgt er-
voor dat de kwaliteit van die ecologische verbindingszone verloren gaat.  
En de SP is solidair met de bewoners van Riel. En daarom stem ik tegen het amen-
dement. 
 
Stemmingen 
Elektronisch wordt over het amendement gestemd – zie hieronder. Het amende-
ment wordt verworpen. 
Elektronisch wordt ook gestemd over het  voorstel. Dit wordt aanvaard met 15 
stemmen voor (LRG, CDA, PAG, VVD, D66, PvdA) en 3 stemmen tegen (SP en Arbei-
derspartij)  
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit conform het voorstel.  
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(digitaal) en analoog (papieren versie) ongewijzigd vast te stellen, en 
te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten   
gebruik   is   gemaakt   van   een   ondergrond   welke   is   ontleend   
aan   de basisregistratie  grootschalige  topografie  (BGT)  (2017-04-
26),  basisregistratie  kadaster (BRK) (2017-04-26); 
 
V. 
conform het bepaalde in artikel 11 van het Besluit uitvoering Crisis-
en herstelwet bij de bekendmaking van dit besluit te vermelden dat 
afdeling 2, van hoofdstuk 1, van de Crisis-en herstelwet, van toepas-
sing is 

6 Raadsvoorstel vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening 
Goirle 2021 
Voorgesteld besluit 
De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Goirle 2021 vast te stel-
len. 

Amendementen en moties 
Een amendement (A2) en een motie (M1) worden ingediend. Zie hieronder. 
Op het amendement wordt een mondeling sub-amendement ingediend (A3)  
 
Stemmingen 
Elektronisch wordt over het sub amendement gestemd – zie hieronder. Het sub-
amendement wordt aanvaard. Elektronisch wordt over het geamendeerde amen-
dement gestemd – zie hieronder. Het amendement wordt aanvaard.  
De motie wordt overgenomen door het college en niet in stemming gebracht. 
Elektronisch wordt ook gestemd over het  voorstel. Het voorstel wordt unaniem 
aanvaard. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) met een geamendeerd artikel 2:34b 
vast te stellen.   

7 Raadsvoorstel Goirle bij onderzoek ‘Wel of niet thuis geven?’  
Voorgesteld besluit 
1)De bevindingen en conclusies uit de bestuurlijke nota (deel A) te 
onderschrijven.  
 

 
Amendementen en moties 
Twee amendementen (A4 en A5) en 1 motie (M2) worden ingediend. Zie hier on-
der. 
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2)De acht aanbevelingen uit de bestuurlijke nota (deel A) ‘Wel of niet 
thuisgeven?’ over te nemen: 
1. De raad onderschrijft het bewustzijn van de samenhang tussen in-
schrijftijd, zoektijd en de woonwensen van de woningzoekende(n).  
2. De raad onderschrijft het bewustzijn van de samenhang tussen de 
sociale huursector en de vrije (koop)sector.  
3. De raad verzoekt het college van B&W om periodiek  
Geïnformeerd te worden over de kenmerken van woningzoekenden 
en de bijbehorende vraagdruk, bij voorkeur via een raadsinformatie-
bijeenkomst met de woningcorporatie. 
4. De raad verzoekt het college van B&W om meer specifieke infor-
matie over woningzoekenden (o.a. verdeling starters en doorstro-
mers) op te vragen en deze informatie nadrukkelijk te betrekken bij 
de jaarlijkse prestatieafspraken tussen corporatie en gemeente. 
5. De raad vraagt het college en de corporatie om mensen die lang 
zoeken naar een sociale huurwoning te benaderen met informatie en 
voorlichting.  
6. Overweeg  als raad om het college de opdracht te geven om in sa-
menspraak met de woningcorporaties het toewijzingssysteem te eva-
lueren en hierover prestatieafspraken te maken. 
7. Onderzoek als raad de wenselijkheid van een huisvestingsverorde-
ning. 
8. Onderzoek als raad welke mogelijkheden de verschillende  
bestuurlijk instrumenten (bestemmingsplan, het grondbeleid en/of 
een doelgroepenverordening) de raad een handvat  kunnen bieden 
om een structureel aanbod van goedkope koopwoningen in stand te 
houden. 

Toezegging  
Wethouder Franssen: zegt toe de raad schriftelijk te informeren over werkzaamhe-
den voor een plan van aanpak voor huisvesting van vergunninghouders 
 
Stemverklaring amendement Arbeiderspartij 
Pernell Criens 
Stemt voor het amendement. Niet omdat ik denk dat we Leystromen kunnen ver-
plichten om een financiële prikkel toe te dienen. Maar wel omdat ik het een crea-
tief idee vind dat toekomst kan hebben. Wil de heer De Laat complimenteren met 
zijn creatieve idee.  
 
 
Stemmingen 
Elektronisch wordt over beide amendement gestemd – zie hieronder. Het amende-
ment wordt aanvaard.  
De motie wordt overgenomen door het college en niet in stemming gebracht. 
Elektronisch wordt ook gestemd over het  voorstel unaniem aanvaard. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het geamendeerde voorstel.  

8 Raadsvoorstel Realisatie ecologische verbindingszone (EVZ) Bels 
lijntje 
Voorgesteld besluit 

 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.  
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1. In te stemmen met de realisatie van de Ecologische verbindings-
zone Bels lijntje 
2. In te stemmen met de 3e wijziging van de begroting 2021 

9 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Koestraat ongenum-
merd (RvR woning) 
Voorgesteld besluit 
I. kennis  te   nemen  van  de  vastgestelde  eindverslagen  van  de  in-
spraakprocedure  en vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro, welke als bijla-
gen in de bestemmingsplantoelichting zijn opgenomen; 
II. geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 Wet ruimte-
lijke ordening; 
III. het  bestemmingsplan  “Koestraat  ongenummerd  (RvRwoning)”,  
bestaande  uit  de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in 
het GML-bestand NL.IMRO.0785.BP2020001Koestraat-vg01, met de 
bijbehorende bestanden, conform het bepaalde in de artikelen 1.2.1 
tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening, langs elektroni-
sche weg (digitaal) en analoog (papieren versie) ongewijzigd  vast te 
stellen, en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische plan-
objecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend 
aan de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2017-01-05); 
IV. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om toe-
stemming te verlenen om het bestemmingsplan eerder te mogen 
publiceren; 
 

 
Stemverklaring 
Deborah Eikelenboom 
In het verslag van de dialoog staat duidelijk dat de bewoners van de Koestraat 1 
wel op- en aanmerkingen hebben gegeven. Ik vind het jammer dat dat niet bekend 
is bij de wethouder. Ik kan in ieder geval met deze informatie nu niet instemmen 
met het voorstel.   
 
Stemmingen 
Elektronisch wordt gestemd over het  voorstel. Het voorstel wordt aanvaard met 
15 stemmen voor (LRG, CDA, PAG, VVD, D66, PvdA en Arbeiderspartij) en 2 stem-
men tegen (SP). 
 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit conform het voorstel.  

10 Raadsvoorstel voor vaststelling van een verordening Wet gemeen-
telijke schuldhulpverlening (Wgs) 
Voorgesteld besluit 
1. Kennis te nemen van het beleidsdocument vroegsignalering 
schuldhulpverlening 
2. De bijgevoegde verordening beslistermijn schuldhulpverlening vast 
te stellen. 

 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.  
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11 Raadsvoorstel eerste wijziging van de Legesverordening 2021 
Voorgesteld besluit 
vast te stellen de: Eerste wijziging van de verordening op de heffing 
en de invordering van Leges 2021 

 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.  

12 Raadsvoorstel welstandsnota 
Voorgesteld besluit 
De Welstandsnota Goirle 2021 vast te stellen.  

 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.  

13 Raadsvoorstel wijziging Verordening meedoenregeling 2021 
Voorgesteld besluit 
vast te stellen de Verordening tot wijziging van de verordening mee-
doenregeling 2021 gemeente Goirle  
Artikel I 
De verordening meedoenregeling 2021 gemeente Goirle wordt als 
volgt gewijzigd: 
 
Artikel 1, lid 2, onder e, komt te luiden: ‘Geldende norm  
i. De norm zoals bepaald in de artikelen 20, 21, 22 en 23 van de  
Participatiewet 
ii. De kostendelersnorm zoals bepaald in artikel 19a en 22a van de 
Participatiewet is niet van toepassing.’ 
 
Artikel II 
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt te-
rug tot en met 1 januari 2021. 

 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 

14 Inlichtingen vanuit het college  Wethouder Immink geeft aan dat gisterenochtend de NOS onder andere de ge-
meente Goirle heeft genoemd als gemeente die gebruik maakt van een algoritme 
bij uitkeringsfraude. De NOS heeft de gegevens uit de enquête verkeerd geïnter-
preteerd en dit heeft gecorrigeerd. 
Mark Verhoeven geeft aan dat de gemeente Amsterdam een openbaar register 
van algoritmes gaat opstellen. Wil Goirle dat ook gaan doen? 
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Wethouder Immink zegt toe dat deze vraag schriftelijk wordt beantwoord. 
Wethouder Franssen geeft aan dat het programma natuurwerk aan de raad is ver-
zonden als een raadsinformatiebrief. De raad heeft kennis kunnen nemen van het 
natuurbod. De raad heeft hier geen besluit over kunnen nemen. 
Wethouder Franssen deelt mee dat we op koers zijn voor de doelstellingen voor 
zon en wind. Er is 22 hectare zon op dit moment in ontwikkeling. Ook met de ont-
wikkeling van HUB de Baars loopt. We lijken de doelstellingen voor 2025 te halen. 
Er is een aantal ontwikkelingen die mogelijk ertoe leiden dat we onze kaders tegen 
het licht moeten houden. Het vollopen van station Zuid, het uitbreiden van dat sta-
tion kost veel tijd. Vanuit de regio wordt hier hard aan gewerkt. Het kan betekenen 
dat bepaalde ontwikkelingen stagneren. Er is ook een motie aangenomen voor 
grootschalige zonprojecten door de provincie. Ook dit kan gevolgen hebben voor 
onze programma’s. De wethouder komt bij de raad terug als dit echt noodzakelijk 
is. 
De burgemeester geeft aan dat wethouder Immink is beste Brabantse bestuurder 
en daardoor genomineerd als beste bestuurder van Nederland. Donderdagmiddag 
is de bekendmaking van de uitslag. 

15 Vragen aan het college  Sjaak Sperber stelt een vraag over het burgerinitiatief cultuureducatie. De vraag is 
als bijlage toegevoegd bij de stukken. Wil weten of de toezegging om alsnog de le-
den van het burgerinitiatief uit te nodigen voor het gesprek. Tot nu toe is deze toe-
zegging niet ingelost. Welke vraag gaat de wethouder aan het burgerinitiatief voor-
leggen? 
Wethouder Swaans antwoordt dat de uitnodiging voor het gesprek nog gaat ko-
men. De uitnodiging is nog niet gedaan, omdat er van alles over je bureau komt. 
We willen dan praten over de brief van september 2020 en over onze schriftelijke 
reactie die er 1 van de komende dagen uitgaat. De raad krijgt de brief van septem-
ber 2020 samen met een raadsinformatiebrief. Die moet dinsdag door het college 
worden behandeld. De uitnodiging doen we als de brief de deur uitgaat. 
Mark Verhoeven geeft aan dat het Rijk een oproep heeft gedaan om getroffenen 
van de toeslagenaffaire te compenseren. De vragen zijn onder het verslag toege-
veogd.  
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Wethouder Swaans geeft aan dat de gemeente Goirle geen afwachtende houding 
heeft. Wij doen een oproep in Goirles Belang of de gedupeerden zich willen mel-
den, zodat we deze snel boven tafel krijgen. Er zijn mogelijk 7 gedupeerden. Dan 
hebben we direct een persoonlijke aanpak. We gaan maatwerk leveren.  
zegt toe de vragen schriftelijk te beantwoorden. 
Stijn van den Brekel geeft aan dat er voor de antennemast in Riel planschade is 
toegekend. Vraagt naar geluidsoverlast bij zendmasten. Er is een hoge toon te ho-
ren. Is daar een oplossing voor te vinden? Is dit een taak voor de gemeente en 
Vodafone? 
Wethouder Franssen antwoordt dat er is sprake van fluiten door de wind. De mast 
zelf maakt geen geluid. Wat we aan de mast kunnen doen, ligt bij de provider. 
Daarmee kan ook contact worden opgenomen. Dit is ook aan de melders doorge-
geven. 
Piet Verheijen vraagt naar mishandeling kind bij Schrijverke zondagmiddag 31 ja-
nuari. Is er inmiddels contact geweest met het meisje en haar ouders? Kunnen de 
ouders van kleinere kinderen nog wel met een gerust hart hun kinderen buiten la-
ten spelen? Gaat het hier om een groep jongeren die om hun kwalijke gedrag 
reeds langer in beeld zijn. Welke stappen gaat u ondernemen om de groep aan te 
pakken en ervoor te zorgen dat de veiligheid, en dan met name voor jonge kin-
deren, hersteld wordt. Wat kunnen wij als raad doen om u daar in bij te staan? 
De burgemeester antwoordt dat het bericht zondag heel snel rond ging. Het be-
richt kwam uit een groepsbuurtapp – niet van de politie. De politie was maandag 
nog niet op de hoogte. Er is contact geweest met de moeder. De feiten liggen wat 
genuanceerd. Het gaat goed met het meisje. Van de ouders had het ook niet zo 
groot hoeven worden. Ondanks dit vervelende incident is Goirle nog steeds veilig. 
Er kan geen koppeling worden gelegd met bekende groepen. Door corona is overal 
de overlast door jongeren toegenomen. Er is samen met het jongerenwerk zicht op 
de groep waarop wordt gedoeld. De raad heeft door aanpassen van de APV meer 
instrumenten gegeven om overlast aan te pakken. De burgemeester roept op om 
feiten te melden bij de politie.  



Bladnummer Datum 

10 02-02-2021 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

 Arno de Laat vraagt naar de duurzaamheidslening. De wethouder zou naar de raad 
komen, als de bodem in zicht is. Komt het college naar de raad? Wanneer zit er 
voldoende geld in de pot? 
Wethouder Franssen antwoordt dat de raadsinformatiebrief in de maak is. Er zit 
weer geld in de pot. Het is een revolving fund: het wordt gevuld met leningen die 
afbetaald worden. De details komen in de raadsinformatiebrief. De regeling is ook 
erg populair gebleken, waardoor er sneller geld uitging als er in kwam. Als er veel 
vraag is, moet ook de pot verder gevuld worden.   
Tess van de Wiel  vraagt naar de driving dinners. De dinners zijn corona-proof ge-
organiseerd. Waarom zijn deze niet meer toegestaan? Waarom mocht het evene-
ment vorige week wel doorgaan? Het verbod leek uit Tilburg te komen, is dit een 
gemeentelijk besluit over een besluit van de veiligheidsregio. De McDrive mag wel 
– waarom dit niet? Dit kan ook in Nijmegen, Wijchen, in de Peel enzovoorts. Wat is 
er hier dan misgegaan? 
De burgemeester antwoordt dat het om 5 restaurants gaat, waarvan er 1 in Goirle 
zit. Dit is een activiteit die niet bij de gemeente vooraf was gecheckt. Een dag van 
te voren is contact opgenomen. Uit coulance is gezegd dat het vorige week mocht 
doorgaan. Deze kwestie is met alle 5 gemeenten besproken. Er is gewikt en gewo-
gen. Het is niet relevant dat het coronaproof is. We hebben te maken met een wet 
waardoor elke activiteit die gericht is op vermaak is verboden. Daarnaast is het zo 
dat het kabinet adviseert om zoveel mogelijk thuis te blijven. Daarbij past het niet 
om dit soort zaken toe te staan. Begrijpt dat dit pijnlijk is voor ondernemers. We 
beseffen dat we de horeca hier niet mee helpen, maar het dient ook een ander 
doel. 

16 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 

 
De vergadering wordt op 2 februari 2021 om 23:25 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 2 februari 2021 
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Amendementen 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Beslispunt Stemming 

A1 SP 5. Bestemmingsplan Leyoever Het besluit wijzigen in: 
1. Nog niet in te stemmen met het bestemmingsplan en de daar-

bij behorende stukken. 

2. Met een aangepast bestemmingsplan met meer draagvlak bij 

bezwaarmakers te komen 

3. Waarbij de groene wal behouden blijft en de bebouwing meer 

te siturenen op het voormalige Skolgebouw 

4. Een aangepast voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen 

 

Verworpen met 3 stemmen voor 
(SP en APGR) en 15 stemmen te-
gen (LRG, CDA, PAG, VVD, D66, 
PvdA) 

A2 LRG 6.APV – para-commercie Artikel 2:34b vervangen door: 
Artikel 2:34b. Regulering para commerciële rechtspersonen 
1. Een para commercieel rechtspersoon die zich 
voornamelijk richt op het organiseren van activiteiten van 
sportieve aard kan alcoholhoudende drank uitsluitend 
verstrekken op: 
a. maandag tot en met vrijdag vanaf 17:00 uur tot 01:00 
uur; 
b. zaterdag en zondag vanaf 12:00 uur tot 20:00 uur. 
2. Als een para commercieel rechtspersoon, als bedoeld in 
het eerste lid, wedstrijd- of verenigingsactiviteiten organiseert, 
die eindigen tijdens het laatste uur voor het aflopen of na afloop 
van de genoemde schenktijden, is het toegestaan, in aanvulling 
op die schenktijden, alcoholhoudende drank te verstrekken tot 
1 uur na beëindiging van die activiteit. 
3. Een para commercieel rechtspersoon dat zich richt op 
jongerenwerk kan alcoholhoudende drank verstrekken 

Het amendement wordt unaniem 
aanvaard 
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Amendementen 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Beslispunt Stemming 

gedurende de openingstijden die volgen uit artikel 2.29 van 
deze verordening. 
4. Overige para commerciële rechtspersonen kunnen 
alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken op: 
a. Maandag tot en met vrijdag vanaf 12:00 uur tot 01:00 
uur; 
b. Zaterdag en zondag vanaf 12:00 uur tot 22:00 uur. 
5. Een para commercieel rechtspersoon verstrekt geen 
alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke 
aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet 
of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende 
rechtspersoon betrokken zijn. 

A3 PAG 6.APV - subamendement 2. Als een para commercieel rechtspersoon, als bedoeld in 
het eerste lid, wedstrijd- of verenigingsactiviteiten organiseert, 
die eindigen tijdens het laatste uur voor het aflopen of na afloop 
van de genoemde schenktijden, is het toegestaan, in aanvulling 
op die schenktijden, alcoholhoudende drank te verstrekken tot 
2 uur na beëindiging van die activiteit. 

12 voor en 6 tegen (LRG SP Stijn 
VVD Theo tegen CDA Tess tegen 
LRG) 

A4 D66, Arbei-
derspartij,      
PvdA, Pro 
Actief 
Goirle, CDA, 
SP 

7. Onderzoek Rekenkamer-
commissie – aanpassen besluit 

De tekst van het besluit op pagina 4 te vervangen door de volgende 
tekst: 
 
Besluit: 
1. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit de bestuur-
lijke nota (deel A) te onderschrijven. 
2. Naar aanleiding van de bevindingen, conclusies en aanbevelin-
gen als raad het college van B&W te verzoeken om 
a) de raad tweejaarlijks te informeren over de kenmerken van 
woningzoekenden en de bijbehorende vraagdruk, door middel van 

Het amendement wordt unaniem 
aangenomen 



Bladnummer Datum 

14 02-02-2021 
 

Amendementen 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Beslispunt Stemming 

een beeldvormende raadsvergadering met de woningcorporatie en 
woningzoekenden; 
b) meer specifieke informatie over woningzoekenden (o.a. de 
verdeling over starters en doorstromers) op te vragen bij de woning-
corporatie en deze informatie nadrukkelijk te betrekken bij de jaar-
lijkse prestatieafspraken tussen corporatie en gemeente; 
c) voor 2022 een prestatieafspraak met de woningcorporatie te 
maken, waarin afgesproken wordt dat er een systematiek ontwikkeld 
wordt om extreem lange actieve zoekduren bij woningzoekenden te 
voorkomen. Deze systematiek is gericht op het wegnemen van drem-
pels die woningzoekenden met een actieve zoekduur langer dan 24 
maanden ervaren; 
d) in samenspraak met de woningcorporatie het toewijzingssys-
teem in 2021 te evalueren en over een eventueel aangepast toewij-
zingssysteem prestatieafspraken voor 2022 te maken. 

A5 Arbeiders-
partij 

7. Onderzoek Rekenkamer-
commissie huisvesting Status-
houders – doorstroom naar 
seniorenwoning 

Aan het besluit toe te voegen; 
9. De raad vraagt het college en de corporatie om te onderzoeken hoe 
eenpersoons- en tweepersoonshuishoudens die momenteel in een 
eengezinswoning wonen, die naar een seniorenwoning willen verhui-
zen en hier om financiële redenen van afzien tegemoet gekomen kun-
nen worden door de woningcorporatie (Leystromen). 

Verworpen met 6 stemmen voor 
(Arbeiderspartij, VVD (Van Beur-
den en Vissers), SP en PvdA) voor 
en 12 stemmen tegen (LRG, CDA, 
PAG, VVD (Van der Heijden), D66) 
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Moties 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Dictum Stemming 

M1 LRG APV  Draagt het college op: 

• Samen met de (vertegenwoordigers van) de para commerci-
ele rechtspersonen en de horeca een factsheet para commer-
cie op te stellen; 

• De factsheet eind 2021 aan de gemeenteraad toe te zenden 
en 

• Te bekijken of op basis van het bovenstaande in 2022 op dit 
onderdeel de APV moet worden aangepast. 

De motie is overgenomen door 
het college en niet in stemming 
gebracht.  

M2 Arbeiders-
partij 

7. Onderzoek Rekenkamer-
commissie huisvesting status-
houders 

Roept het college op; 
Deze toezegging weer op te pakken en te onderzoeken wat de moge-
lijkheden zijn om statushouders te huisvesten. 
Zodat dit geen invloed heeft op inschrijftijden/zoektijden van woning-
zoekenden, de resultaten van dit onderzoek voor de zomer met de 
raad te delen 

Verworpen met 1 stem voor (Ar-
beiderspartij) en 17 stemmen te-
gen (LRG, CDA, PAG, VVD, SP, 
D66, PvdA) 
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Toezeggingen raad 2 februari 2021   (voorgesteld wordt te besluiten dat grijs-gemarkeerd nr. is AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1 5-2-2021 Rapport rekenkamercommissie 
“Wel of niet thuis geven” 
De raad schriftelijk informeren over 
werkzaamheden voor een plan van 
aanpak voor huisvesting van 
vergunninghouders  

Wethouder Franssen   

2 5-2-2021 Vragen aan het college 
Vragen Mark Verhoeven naar 
toeslagenaffaire schriftelijk 
beantwoorden (zie onder verslag) 

Wethouder Swaans   

2 5-2-2021 Vragen aan het college 
Aangeven hoe Goirle omgaat met 
een aan dat de gemeente Amster-
dam een openbaar register van algo-
ritmes zoals Amsterdam dit gaat op-
stellen.  

 

Wethouder Immink / 
burgemeester 

  

3 16-12-2020 Interpellatie huisvesting 
jongerenwerk: meer informatie te 
vertrekken over outreachend 
werken in Tilburg. 

Wethouder Piet Poos  College 2/2/2021: komt 

4 16-12-2020 Raadsvoorstel verordening 
rioolheffing: zegt n.a.v. de motie van 
PAG een discussienotitie rioolheffing 
toe, maar of de 7 punten uit de 
motie worden uitgevoerd laat hij 
afhangen van deze notitie.  
 

Wethouder Johan 
Swaans 

 College 2/2/2021: komt 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/02-februari/19:30/Raadsvoorstel-onderzoeksrapport-Rekenkamercommissie-Wel-of-niet-thuis-geven
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/02-februari/19:30/Raadsvoorstel-onderzoeksrapport-Rekenkamercommissie-Wel-of-niet-thuis-geven
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/02-februari/19:30/Inlichtingen-vanuit-het-college
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/02-februari/19:30/Inlichtingen-vanuit-het-college
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/16-december/19:30/Interpellatie-huisvesting-jongerenwerk
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/16-december/19:30/Interpellatie-huisvesting-jongerenwerk
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/16-december/19:30/Raadsvoorstel-verordening-rioolheffing-2021
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/16-december/19:30/Raadsvoorstel-verordening-rioolheffing-2021
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Toezeggingen raad 2 februari 2021   (voorgesteld wordt te besluiten dat grijs-gemarkeerd nr. is AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

5 16-12-2020 Raadsvoorstel verordening 
meedoenregeling: verstrekt 
schriftelijk informatie naar 
aanleiding van de begroting over 
structurele en incidentele kosten, 
etcetera. 
 

Wethouder Johan 
Swaans 

 College 2/2/2021: De informatie wordt nu 
voorbereid.  

6 11-11-2020 Begroting 2020 – visie op 
dienstverlening 
De raad betrekken bij de visie op 
dienstverlening die in GHO verband 
wordt voorbereid.  

Burgemeester De datum waarop 
dit gebeurd is nog 
onder voorbehoud 

 

7 7-7-2020 Meedoen makkelijker maken – 
armoedeval Eerst zorgen dat het 
landschap minimabeleid goed staat, 
inclusief de meedoenregeling. 
Volgend jaar volgt een uitgebreidere 
notitie om samen alle aspecten aan 
de armoedeval goed in kaart te 
brengen zodat daar de juiste keuzes 
in gemaakt kunnen worden.  

Wethouder Immink 2021  

8 17-12-2019 Motie Ja-ja sticker Voor 1 mei 2020 
een notitie voor te bereiden voor de 
invoering van de ‘ja-ja-sticker’ in de 
gemeente Goirle: in beeld te 
brengen wat de opties zijn om te 
kijken of er een optie is die ook 
rekening houdt met bezwaren. 

Wethouder Liselotte 
Franssen 

 In de regiegroep is op 30 maart gevraagd naar de 
voortgang van deze notitie 
20/5/2020 Voorstel volgt binnenkort, in ieder geval 
Q2 
23/6/2020 Raadsinformatie ontvangen. Motie wordt 
op basis onderzoek voorlopig niet uitgevoerd. Na de 
evaluatie nieuwe afvalinzameling (Q4 2020) wordt 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/16-december/19:30/Raadsvoorstel-verordening-meedoenregeling-2021
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/16-december/19:30/Raadsvoorstel-verordening-meedoenregeling-2021
https://raad.goirle.nl/v1/embed/Besluitvormend%20-%2007%20juli%202020%20-%20Raadzaal%20-%20Archief/start/10679/stop/10712/goirle_pexip_1/2020-07-07-19-18-18-Besluitvormend_1.mp4
https://raad.goirle.nl/v1/embed/Besluitvormend%20-%2007%20juli%202020%20-%20Raadzaal%20-%20Archief/start/10679/stop/10712/goirle_pexip_1/2020-07-07-19-18-18-Besluitvormend_1.mp4
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/17-december/19:30/Motie-Ja-Ja-sticker-voor-op-brievenbussen/fragment1/#filmfragment=3413&offset=742
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatie-23-6-2020-invoering-JAJA-sticker.pdf
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Toezeggingen raad 2 februari 2021   (voorgesteld wordt te besluiten dat grijs-gemarkeerd nr. is AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

opnieuw bekeken of de invoering van de JA/JA-
sticker wenselijk is. 
4/2/2022 De raad heeft raadsinformatie ontvangen 

9 12-11-2019 Begroting – privatisering Haspel 
Proberen om de rond de 
voorjaarsnota een beeld te hebben 
van de mogelijkheden en tijdlijnen 
van de privatisering Haspel  

Wethouder Piet Poos Rond de 
voorjaarsnota  

12/03/2020: Uitvoering van deze motie gaat 
vertraging oplopen omdat er teveel opgaven op het 
gebied van cultuur en sport door 1 part time 
ambtenaar moeten worden opgepakt. O.a. het 
opstellen van de Cultuurnota heeft prioriteit 
gekregen. 
12/6/2020: maakt mede onderdeel uit van de 
privatisering sportparken 

10 26-3-2019 Motie onderzoek bouwhal: de 
kosten (zowel ambtelijk als anders) 
voor uitvoering van deze motie 
worden bijgehouden en achteraf 
gerapporteerd aan de 
gemeenteraad. 

Wethouder Johan 
Swaans 

 7/8/2019: De kosten worden bijgehouden zodra het 
onderzoek van start gaat. 
20/5/20: Staat op motielijst, graag hier verwijderen 
Reactie griffie: het bijhouden van de kosten is niet 
opgenomen in de motie – niet verwijderd 
 

11 31-1-2017 Locatieonderzoek 't Loket lange 
termijn: Neemt in de uitwerking de 
functionele eisen voor huisvesting 't 
Loket mee (privacy etc.) 

Wethouder Poos Nog onbekend 7/8/2019: Wordt meegenomen in het onderzoek, 
naar verwachting Q4 2019 gereed 
5/3/2020. De pilot Doorontwikkeling van ’t Loket is 
recent van start gegaan. De uitkomsten daarvan 
wachten wij af voordat wij aan de slag gaan met de 
huisvesting.  
 

12 31-1-2017 Locatieonderzoek 't Loket lange 
termijn: Mainframe wordt in het 
onderzoek meegenomen 

Wethouder Poos Nog onbekend 7/8/2019: Wordt meegenomen in het onderzoek, 
naar verwachting Q4 2019 gereed 
5/3/2020: de wethouder is in gesprek met het 
bestuur van de Stichting Jong over vorm en inhoud 
van het jongerenwerk en het besluit van de raad om 

https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-4-2-2021-Motie-ja-ja-sticker-en-ongeadresseerd-drukwerk.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-november/17:00/Raadsvoorstel-vaststelling-begroting-2020-en-dekkingsplan/fragment2/#filmfragment=3360&offset=3214
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/26-maart/22:00/Motie-onderzoek-mogelijkheden-bouw-en-opslaghal/fragment1/#filmfragment=3191&offset=948


Bladnummer Datum 

19 02-02-2021 
 

Toezeggingen raad 2 februari 2021   (voorgesteld wordt te besluiten dat grijs-gemarkeerd nr. is AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

met ingang van 2023 het gebouw Mainframe niet 
langer ter beschikking te stellen.  
28/9/2020: De wethouder stemt in Q4 definitief af 
met Mainframe. 

 
 
 

Toezeggingen oordeelsvormende vergadering 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

1. 21-1-
2021 

Burgemeester APV 
Het moet mogelijk zijn 
om handhaving 
woonoverlast toe te 
voegen aan de VTH-
evaluatie. Misschien zijn 
er ook nog andere 
artikelen waarover we 
kunnen rapporteren 

 

2. 12-1-
2021 

Burgemeester  APV 
De vraag over het 
aanlijnverbod voor 
honden in het 
buitengebied schriftelijk 
beantwoorden 

Beantwoord via raadsinformatie  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/02-februari/19:30/Antwoord-27-1-2021-op-raadsvragen-Arbeiderspartij-APV-2021-loslopende-honden.pdf
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3. 24-11-
2020 

Wethouder 
Franssen 

Raadsvoorstel 
programma water en 
riolering PvdA vraagt 
naar een lijst van klussen 
waarin ook 
droogtebestrijding 
meegenomen wordt en 
aandacht krijgt. 

Raadsinformatiebrief met uitgebreide informatie is verzonden 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2021/16-maart/22:00/C1-Raadsinformatiebrief-26-01-2021-Lijst-projecten-bestrijding-droogte.pdf
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Toezeggingen beeldvormende vergaderingen   (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1 19-1-2021 Burgerinitiatief Cultuureducatie:  

• In gesprek gaan met burger-
initiatief Cultuureducatie 
Goirle Riel. 

De brief waarin het burgerinitiatief 
een voorstel doet naar de raad 
sturen.  

Wethouder Swaans   

2 19-1-2021 M.b.t. de cultuurnota aan de raad 
toezenden:   

• SWOT analyse 

• Planning 
Financiële paragraaf 

Wethouder Swaans   

3 19-1-2021 Huur / tarieven: 
Hoe verhoudt het gratis ter 
beschikking stellen van lokalen in 
het cultureel centrum zich tot een 
verhoging van de tarieven voor 
sport? 
Hoe reëel is een (duurzaam) 
verdienmodel? 

Wethouder Swaans   

4 19-1-2021 Cultuurcoördinator:   
Hoeveel uur is er beschikbaar voor 
een cultuurcoördinator en 
combinatiefunctionaris.  

Wethouder Swaans   

5 19-1-2021 Uitvoeringsagenda Cultuur:   

• De raad betrekken.   

• Jongeren betrekken. 
Ondernemers betrekken. 

Wethouder Swaans   
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6 19-1-2021 Uitvoeringsagenda Cultuur: 
Het lijkt niet logisch om een 
uitvoeringshoofdstuk tegelijk om 
met dit visiestuk te behandelen. Aan 
de regiegroep vragen zich te buigen 
over de uitvoeringsagenda. 

Regiegroep   

 

Actielijst regiegroep 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

1. 07-09-2020 
 
 
21-09-2020 

Griffie Opvolging vacature Mark van 
Oosterwijk in regiegroep. 
 
Oproep uit laten gaan of er 
nieuwe leden zijn voor de 
voorzitterspool. Vanuit de 
voorzitterspool wordt de 
regiegroep samengesteld. 

 
 
 
Er is belangstelling getoond 
door Stijn van den Brekel. 
Besproken in de regiegroep 
30/11/2020 

2. 30-11-2020 Griffie Afgesproken wordt dat 
inhoudelijke afspraken over de 
wijze waarop zaken in een 
vergadering behandeld worden  
met alle fractieleden worden 
gecommuniceerd – niet via de 
voorzitters. 

 

3. 30-11-2020 Griffie / 
voorzitter 

Afgesproken wordt dat als er 
wat verbeterpunten zijn dat we 
een memo sturen aan de hele 
raad. De griffie maakt een 
concept memo en zal dit 
afstemmen met de voorzitter 
(Sjaak Sperber) voor verzending 
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Actielijst regiegroep 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

naar alle leden van de raad (en 
burgerleden). 

 
 
 

Doorlopende toezeggingen (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

 3-12-2019 1e herijking jeugdzorg – wat 
gevraagd is in het amendement uit 

te voeren (ieder kwartaal informatie 
te verstrekken inzake de regionale 
financiën betreffende jeugdzorg, 
gebaseerd op betrouwbare cijfers van 
de financiële prognose. Deze 
prognose altijd te duiden en te 
voorzien van een inschatting van 
mogelijke (financiële) risico's. En 
tussentijds proactief dan wel op 
verzoek van de raad of ten minste een 
keer per kwartaal, adequate 
informatie aan de raad te verschaffen 
over opvallende mutaties in 
beschikkingen via huisartsen, 
jeugdartsen en gecertificeerde 

instellingen) waarbij wel 
kanttekeningen worden geplaatst bij 
de vraag of het probleem financieel 
kan worden opgelost. 

Wethouder Piet Poos  18/12/2019: Afgesproken is dat hiervoor een 
raadswerkgroep wordt geformeerd. Inmiddels 
hebben zich hiervoor een aantal raadsleden 
aangemeld. Startbijeenkomst kan dus in januari 
2020 plaatsvinden.  
Daarnaast zal de raad actief van informatie worden 
voorzien, zodra deze beschikbaar is. 
12/3/2020: de raadswerkgroep is inmiddels een 
aantal keren bijeengeweest. De projectleider LOT 
heeft met de werkgroep afspraken gemaakt inzake 
monitoring. 
20/5/2020: afgehandeld (1e herijking jeugdzorg) 
 
Doorlopende toezegging 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/03-december/19:30/Raadsvoorstel-2e-herijkte-deelbegroting-Jeugd-Hart-van-Brabant-2019/fragment1/#filmfragment=3387&offset=336
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/03-december/19:30/2019-1203-Amendement-zienswijze-herijkte-deelbegroting-Jeugd-regio-HvB-final.pdf
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Doorlopende toezeggingen (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

 22-09-2020 Bestemmingsplan Zuidrand Van 
Besouw – daar waar dat kan in 
gesprekken met ontwikkelaars te 
kijken naar de mogelijkheden van 
natuurinclusief bouwen. 

Wethouder Franssen  Doorlopende toezegging 
29/09/2020: Zie raadsinformatiebrief van 22 sept. 

 16-6-2020 Motie geluidswal dat nader 
onderzoek naar de geluidswal wordt 
gedaan op het moment dat de 
geluidswal bij Bakertand is 
gerealiseerd om te zien of dan nog 
aan de geluidsnormen wordt 
voldaan. 

Wethouder Poos  Bij toezegging is besproken dat het lang duurt 
voordat het moment van uitvoering is bereikt. 

 
 
  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/22-september/19:30/Raadsvoorstel-gewijzigd-vaststellen-bestemmingsplan-Zuidrand-Goirle-locatie-Van-Besouw/fragment1/#filmfragment=3621&offset=3736
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/22-september/19:30/Raadsvoorstel-gewijzigd-vaststellen-bestemmingsplan-Zuidrand-Goirle-locatie-Van-Besouw/fragment1/#filmfragment=3621&offset=3736
https://raad.goirle.nl/v1/embed/Oordeelsvormend%20-%2016%20juni%202020%20-%20Raadzaal%20-%20Archief/start/6458/stop/6525/goirle_pexip_1/2020-06-16-20-37-38-Oordeelsvormend_1.mp4
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Vragen Mark Verhoeven over toeslagenaffaire 
 
tussen 2005 en 2019 is bij naar schatting 26.000 ouders onterecht de kinderopvangtoeslag stop gezet, zijn ze verdacht van fraude of slachtoffer zijn 
van een harde fraudeaanpak van de Belastingdienst. 
Omdat deze groep jaren lang groot onrecht is aangedaan door de overheid heeft inmiddels het Rijk aangegeven deze ouders te compenseren en ook 
de schulden van andere overheidsinstanties, zoals het UWV, DUO en CJIB, zullen worden weggestreept. 
  
Het Rijk heeft daarbij ook een oproep gedaan naar gemeenten. 
Waar vervolgens de VNG heeft hier gehoor aan gegeven en gemeenten heeft opgeroepen ruimhartig en met een open houding om te gaan met deze 
groep. 
 
Navraag leert dat er op dit moment in Goirle 4 of 5 gevallen bekend zijn die hier met te maken hebben of hebben gehad. Ondanks de toezegging 
vanuit de Belastingdienst zijn vanwege de privacyregels deze ouders op dit moment nog niet bekend bij gemeente. 
 
Wat vind u van de oproep van de VNG? 
 
Hoe ziet u die ruimhartigheid en open houding voor u? 
 
In welke mate bent u bereid deze ouders te compenseren? 
 
Hoe wil u deze groep waarvan we de omvang niet kennen gaan bereiken?/ hoe heeft u geprobeerd deze groep proberen te bereiken? Of neemt u 
hier juist een afwachtende houding in aan? 
 
De VNG heeft daarnaast aangegeven op de ALV van 12 februari aanstaande een voorstel in stemming te brengen over dit onderwerp. Eenmaal aan-
genomen dan zouden gemeenten alle vorderingen aan deze groep kwijtschelden. 
 
Wat is uw opvatting van dit voorstel? 
 
Hoe bent u voornemens te stemmen de ALV? 
 
 


