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Opgemaakt door Berry van 't Westeinde, griffier 
Aanwezig 
 

Harry van de Ven (voorzitter), José Appels (VVD), Marije de Groot-Haen 
(CDA), Pernell Criens (PvdA), Deborah Eikelenboom (SP), Tim Appels (LRG), 
Antoon van Baal (PvdA), Willem Couwenberg (lijst Couwenberg - tot 
agendapunt 3), Mark van den Hout (PAG), Arno de Laat (SP), Mark van 
Oosterwijk (Pro Actief Goirle), Corné de Rooij (CDA - tot agendapunt 3), Bert 
Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Johan Swaans (VVD). 
Burgemeester Machteld Rijsdorp  
Wethouders: Theo van der Heijden, Marijo Immink, Guus van der Put en 
Sjaak Sperber 
 

Afwezig (met kennisgeving) Arnoud Strijbis (CDA) 
 
Deze vergadering kunt u terugluisteren op:  
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/Brede-commissievergadering/2015/14-oktober/19:15 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda ongewijzigd vast. 
 
 
2. Raadsvoorstel programmabegroting 2016  
Door de heer Leunissen, voorzitter van harmonie Muziek en Vriendschap spreekt in over de begroting. Zijn 
bijdrage is bij het verslag gevoegd. 
 
De heer Schellekens vraagt naar hoe deze ontwikkeling samenhangt met de ontwikkeling van het aantal leden. 
De heer Leunissen antwoordt dat aan het aantal jeugdleden in de systematiek veel gewicht wordt gehangen. 
 
 
Standpunten fracties: raadsvoorstel 
Nota van aanbieding / algemeen 
CDA Geeft complimenten voor de begroting. Ambities staan in het bestuursakkoord vermeld. Dit 

programma moet dat ten uitvoer zien te brengen.  
Neem mensen serieus en probeer ze ook serieus te beantwoorden. Voor 2016 is de 
begroting sluitend. Maakt zich zorgen over de kosten. 
Merkt op dat de keuze voor de Haspel voor opvang asielzoekers ook anders had gekund. 
Dat had een keuze voor opvang door ondernemers kunnen zijn.  

SP Dankt iedereen die de begroting geschreven hebben. De begroting is helder en duidelijk.  
Het college spreekt zijn zorg uit over de risico's van de drie transities. Maakt zich er zorgen 
over wat er gebeurt als tijdelijke tegenvallers te veel gaan worden. 
Op pagina 7 zien we hogere lasten voor telefonie waar zij graag toelichting op willen. 

VVD Dankt iedereen voor het stuk. De nota van aanbieding sluit aan bij de aanbevelingen voor 
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verbeteringen van de begroting. Is blij met de leeswijzer. 
De begroting sluit positief. De meerjarenbegroting sluit negatief. Stelt voor om nog terug te 
kijken naar de opties die in 2014 zijn beschreven om de begroting sluitend te maken. 

PvdA Het is een plezierig geschreven nota van aanbieding. Bij de gepaste trots van de begroting 
sluit de PvdA zich graag aan. Complimenten.  
De doorkijk naar vervolg jaren is negatief. Daar zit zorg. We zijn tevreden met deze 
begroting. 

 
 
Programma 1 Bestuur 
LRG Heeft bij de behandeling van het collegeprogramma al gevraagd om een aantal 

doelstellingen smarter te formuleren. Doet de suggestie om dit ook per jaar meetbaar te 
maken. Dat zou ook de leesbaarheid vergroten en de jaarstukken interessanter maken. 
Duidelijk is geworden wat er moet gebeuren aan de aanpassing van het gemeentehuis. 
Vraagt naar het verschil tussen de raming in de begroting en het antwoord bij de 
schriftelijke vragen. 

CDA Op pagina 10 wordt gesproken over het gelijk trekken van personele regelingen. Wat wordt 
daar bedoeld?  
Met betrekking tot dienstverlening krijgt het CDA soms geluiden dat mensen niet tevreden 
zijn. Geven de cijfers de werkelijkheid weer? 
Minder regels betekent ook minder toezicht. Dat betekent dat je ook minder mensen nodig 
hebt. We moeten ook minder bureaucratisch omgaan met burgers en ondernemers. 
In de begroting is meer capaciteit opgenomen voor toezicht en handhaving. Daar wringt de 
schoen.  
Heeft begrip voor de kosten verbouwing gemeentehuis, maar wil hier geen overschrijding 
op de kosten. 

VVD Heeft in het verleden wel eens gezegd dat we zouden moeten kijken of we de overhead 
kunnen terugdringen. Hij ziet dat de kosten voor bestuur dalen. Dat vinden zij een goede 
zaak. Fijn dat de kosten voor digitalisering van de begroting zijn meegenomen. 
Vraagt zich af of de kosten voor het gemeentehuis in de vorige verbouwing meegenomen 
hadden kunnen worden. 

 
Programma 2  Openbare Orde en Veiligheid 
LRG Met betrekking tot de prioritering van de BOA inzet zou de blauwe zone minder prioriteit 

mogen krijgen en zou er wel wat winst behaald kunnen worden met drank en horeca. 
Als een derde van de regels geschrapt wordt uit de APV zou je dat toch ergens moeten 
kunnen terugzien. Als dat capaciteit oplevert zou dat ook aan de drank- en horecawet 
worden besteed. 

CDA Vraagt aandacht voor buurtapps. Daar worden in Tilburg al goede stappen gezet. 
Met betrekking tot het opruimen van hennepplantages, drugsaval en dergelijke wordt veel 
capaciteit ingezet. Dat kan misschien efficiënter. 

VVD Is blij dat niet bezuinigd wordt op de veiligheidsregio. We besteden goed aandacht aan 
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openbare orde en veiligheid. 
 
 
Programma 3 Ruimte 
LRG In 2015 wordt een nieuw grondstoffenbeleidsplan opgesteld. Is daar het aan huis ophalen 

van plastic afval in opgenomen? 
Er zijn forse discussies gevoerd over het vluchtelingen vraagstuk. Vraagt zich af waarom 
dit niet is meegenomen. Vraagt aandacht voor dit probleem.  
Vindt dat je niet als ambitie op kunt nemen dat nieuwe woningen aan de wettelijke 
duurzaamheidseisen voldoen. Voldoen aan de eisen mag geen ambitie zijn. 
Pleit voor het verbreden van Bels Lijntje in de hele lengte. Vraagt aandacht voor de 
fietsverbinding naar Gilze. 
Wat voor economische kracht heeft het aantal nieuwe ondernemers dat in Goirle is 
gekomen? Vraagt ook aandacht voor het aantal leegstaande panden op Veertels.  
De kosten voor recreatie zijn behoorlijk gestegen en het aantal ondernemers en 
overnachtingsplaatsen neemt toe. In hoeverre is nu de situatie anders, zodat wij over 
toeristenbelasting kunnen praten? Vraagt het standpunt van de overige fracties. 

PAG Heeft een paar vragen. Hoe staat het met de uitvoering van de motie over de 
omgevingsvisie. Vindt dit niet terug in de begroting. Voor het omgevingsplan worden een 
aantal zaken op de rit gezet. De omgevingsvisie is de basis voor het omgevingsplan. Een 
aantal onderzoeken die gedaan moeten worden, zouden naadloos in de omgevingsvisie 
passen. Het zou goed zijn dat bij deze begroting iets wordt gezegd over hoe dit wordt 
aangepakt. 
Wat zijn de kosten om de rest van het traject van het Bels Lijntje te verbreden, eventueel in 
samenwerking met de gemeente Alphen-Chaam? 
Er wordt € 30.000,-- uitgetrokken voor bewegwijzering van fietsen. Kunnen voor dat geld 
ook de knelpunten in de fietsverbindingen, bijvoorbeeld erg haakse bochten, worden 
geïnventariseerd? 
Heeft het college een aantal keren uitgedaagd om aan te geven wat er zou gebeuren als 
een bepaalde uitbreiding niet gaat gebeuren. Welke maatschappelijke schade ontstaat er 
wanneer de capaciteit niet wordt uitgebreid? 
Een jaar of drie geleden was de begrote opbrengst van toeristenbelasting een € 10.000,-- 
waar ook nog een behoorlijk bedrag aan perceptiekosten tegenover stond. Het levert ook 
nog een administratieve last voor ondernemers op. Kiest daarom voor gastvrijheid. Daar 
past toeristenbelasting niet bij. 

CDA Kan zich voorstellen dat dit deel van het Bels Lijntje wordt aangepakt. Vraagt wel 
aandacht voor de veiligheid bij oversteekplaatsen. 
Vraagt naar de fietsroute naar Gilze. De werkgelegenheid in Gilze neemt toe. Kunnen we in 
die richting een adequate en veilige fietsverbinding aanleggen? 
Vraagt aandacht voor de verkeersveiligheid in de Dorpsstraat Goirle. 
Vindt dat het landbouwverkeer in het nimby-project omgeving Turnhoutsebaan 
meegenomen kan worden. 
Ziet geen toegevoegde waarde in toeristenbelasting. 
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SP Vindt de kosten voor het Bels Lijntje hoog voor een klein deel. Ziet hier de zin niet van in. 

Vindt de doelstelling voor uitbreiding LED verlichting goed.  
Wat is er leidend de woonbehoefte of het financiële resultaat? Bijten deze twee doelen 
elkaar? 
Streven naar 50% goedkope en betaalbare woningen is mager. Kunnen de cijfers 
aangeleverd wordt wat er de afgelopen 4-5 jaar is gerealiseerd? 
Kan iets gezegd worden over zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis? 
De SP is tegen toeristenbelasting. Als je op bezoek gaat in een andere gemeente moet je 
geen lasten krijgen. De bezoeker besteedt toch al geld in de gemeente. 

VVD Hij merkt op dat verschillen in groenonderhoud zitten. Hebben wij daar zoveel op bezuinigd? 
Het ziet er overigens prima uit buiten. 
Is voorstander van toeristenbelasting. Beter om dit nu te organiseren. 

PvdA In beginsel onderschrijft het PvdA het uitgangspunt van gastvrijheid en dus geen 
toeristenbelasting. Daarnaast was er het idee dat het om een heel beperkt aantal 
overnachtingen ging. Heeft het standpunt nog niet definitief. 

Lijst Couwenberg De toeristenbelasting is twee keer afgewezen. Om hoeveel overnachtingen gaat het nu 
eigenlijk? 

Toezeggingen: 
Wethouder Van der Put zegt toe bij het verslag te melden wat de exacte planning is voor de evaluatie van de 
blauwe zone. 
Wethouder Van der Put zegt toe bij het verslag een inhoudelijke toelichting te geven over de projecten voor de 
bewegwijzering fietspaden en knelpunten voetgangersvoorzieningen. 
Wethouder Van der Put zegt toe bij het verslag een overzicht te geven van wat de afgelopen jaren aan 
betaalbare en goedkope woningen is gerealiseerd. 
Wethouder Van der Heijden geeft een overzicht van het aantal overnachtingsplaatsen waarbij het verschil wordt 
verklaard tussen toen en nu. 
 
Programma 4 Sociaal Domein 
CDA Vindt het plezierig om te constateren dat er goed wordt gewerkt in het sociaal domein. Er 

zijn ook problemen, maar daar wordt  op een eerlijke en open manier over gesproken.  
Vraagt een visie op participatie. Nu lijkt het erop dat de vraag is "hoe hard iemand lawaai 
moet maken om iets voor elkaar te krijgen".   

SP Qua ambitie bestaat het programma sociaal domein uit dezelfde mantras, zoals 
zelfredzaamheid en eigen kracht. Op een duur is de rek hier uit. De kwaliteit van zorg moet 
gegarandeerd blijven. In tijden van forse bezuinigingen is het niet wenselijk dat bij de 
zorgaanbieders topsalarissen worden betaald. 
Vraagt of er inzicht gegeven kan worden over zorgaanbieders die boven de Balkenendenorm 
zitten - als dit het geval is. 
Hoopt dat de pilot basiszorgstructuur jeugd de komende jaren door gaat zetten. 

VVD Heeft met belangstelling de thema-avond sociaal domein bijgewoond. Is aangenaam verrast 
door de ontwikkelingen die plaatsvinden. Is ook aangenaam verrast over de 
professionaliteit van de loketmedewerkers. 
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PvdA Tussen dit jaar en vorig jaar zit er een flink verschil tussen de begrote kosten voor kunst en 

cultuur. Waar gaat dit ten koste van? 
Wethouder Sperber geeft aan dat hij het aan de raad meldt wanneer de salarissen van zorgaanbieders bij ons 
bekend zijn en excessief boven de norm zitten. 
Wethouder Sperber zegt toe te verklaren waarom het budget voor kunst en cultuur in 2016 zoveel lager is dan  
in 2015. 
 
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien en de financiële begroting 
PAG Vraagt nogmaals aandacht voor de toeristenbelasting en het aantal overnachtingsplaatsen. 
VVD Merkt op dat de tekst op pagina 55 achter de eerste bullit niet klopt.  
 
 
De paragrafen 
CDA Is het zinvol om uit te zoeken om een precariorecht te heffen op ondergrondse leidingen? 
VVD Er zijn kengetallen toegevoegd. Dat is een verdere verbetering. Het geeft raadsleden de 

mogelijkheid om beter de ontwikkelingen te volgen. 
Wethouder Van der Heijden geeft aan dat gekeken wordt hoe de mogelijkheden van het heffen van 
precariorechten voor ondergrondse leidingen kunnen worden onderzocht.  
 
 
Overige opmerkingen 
VVD Constateert dat de aanbevelingen van de twee studenten voor verbetering van de 

programmabegroting voor een groot deel zijn verwerkt. We missen nog een inzicht in waar 
de leden van de raad wel en geen invloed op hebben. Kunnen we daar voor 2017 naar 
kijken. 

 
 Advies van de commissie: het voorstel kan als B-stuk naar de gemeenteraad. 
 
3. Raadsvoorstel verordening onroerende-zaakbelastingen 2016  
Standpunten fracties 
 
PvdA en SP Hebben een vraag over het voorstel. Er wordt gesproken over een inflatiecorrectie van 

0,6% en in de rest van de stukken van 0,75% 
 
Advies van de commissie: het voorstel kan als A-stuk naar de gemeenteraad. 
 
 
4. Raadsvoorstel afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2016 
Standpunten fracties 
 
LRG Er ontstaat een negatieve voorziening, die wordt aangevuld uit de AWR. Waarom is niet 

gekozen om de tarieven te verhogen? 
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SP In het voorstel is er sprake van een ander bedrag verschil tussen lasten en baten dan in de 

begroting. Kan dat verklaard worden? 
 
Advies van de commissie: 
Het voorstel kan als A-stuk naar de gemeenteraad.  
 
5. Raadsvoorstel rioolheffing 2016 
 
Advies van de commissie: 
Het voorstel kan als A-stuk naar de gemeenteraad.  
 
 
6. Raadsvoorstel eenmalig rioolaansluitingsrecht 2016 
 
Advies van de commissie: 
Het voorstel kan als A-stuk naar de gemeenteraad.  
 
7. Raadsvoorstel hondenbelasting 2016 
 
Advies van de commissie: 
Het voorstel kan als A-stuk naar de gemeenteraad.  
 
8. Raadsvoorstel leges 2016 
 
Advies van de commissie: 
Het voorstel kan als A-stuk naar de gemeenteraad.  
 
 
9. Raadsvoorstel precariobelasting 2016 
 
Advies van de commissie: 
Het voorstel kan als A-stuk naar de gemeenteraad.  
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. Aldus vastgesteld door de commissie Algemene Zaken van de 
gemeente Goirle in haar vergadering van  25 november 2015. 
 
 
De voorzitter,     de griffier, 
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Toezeggingenlijst brede commissie d.d. 14 oktober 2015 
Nr Wat Wie Uiterste  afdoeningsdatum Wijze afdoening 

1. Programmabegroting: zegt toe bij het verslag te melden wat de 
exacte planning is voor de evaluatie van de blauwe zone. 
 

Wethouder Van 
der Put 

 De evaluatie van de blauwe zone vindt plaats aansluitend 
op het onderzoek naar de parkeergarage. De besluitvorming 
over de proef van het gratis parkeren in de parkeergarage 
zal plaatsvinden in juli 2016. De proef is verlengd om 
betere onderzoeken en een goede evaluatie te kunnen 
houden. Ook is er dan een besluit genomen over de 
verkeerscirculatie centrum. Deze twee onderzoeken geven 
goede input om aansluitend de blauwe zone te kunnen 
onderzoeken. 

2. Programmabegroting: Bij het verslag wordt een inhoudelijke 
toelichting gegeven over de projecten voor de bewegwijzering 
fietspaden en knelpunten voetgangersvoorzieningen.  

Wethouder Van 
der Put 

 In het Gemeentelijk verkeer en vervoersplan (GVVP) is een 
project opgenomen om de bewegwijzering op fietspaden 
te verbeteren. 
"Het fietsbewegwijzeringssysteem moet gesloten zijn; een 
eenmaal in de bewegwijzering opgenomen bestemming 
moet op elke volgende wegwijzer worden vermeld, totdat 
de bestemming is bereikt. De huidige bewegwijzering is op 
hoofdlijnen al compleet, maar wordt gecontroleerd en waar 
nodig op detailniveau nog aangepast." 
Gebleken is in een eerste inventarisatie dat er nog enkele 
wegwijzers ontbreken. De benodigde kosten zijn ingeschat 
op basis van eerdere projecten en een inschatting van de 
noodzakelijke uren en materialen. 
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In het Gemeentelijk verkeer en vervoersplan (GVVP) is een 
project opgenomen om voorzieningen voor voetgangers 
te verbeteren. 
"Met de toenemende vergrijzing neemt het aantal 
voetgangers naar verwachting de komende jaren toe. 
Evenals het gebruik van scootmobielen, rollators en 
rolstoelen in het straatbeeld. De gemeente zet zich daarom 
in voor voldoende brede trottoirs en voor middeneilanden 
om oversteken van drukke straten te vergemakkelijken. 
Huidige knelpunten zoals het ontbreken van, of juist te 
steile op- en afritjes van het trottoir, worden door de 
gemeente samen met de betrokken partijen 
geïnventariseerd. Ernstige knelpunten krijgen van de 
gemeente prioriteit, de overige worden meegenomen in 
combinatie met onderhoud." 
De gemeente heeft regelmatig overleg met het 
gehandicaptenplatform, waar deze knelpunten vaak ter 
sprake komen. Samen met hun worden de knelpunten in 
beeld gebracht en binnen dit project aangepast. 
De benodigde kosten zijn ingeschat op basis van eerdere 
projecten en een inschatting van de noodzakelijke uren en 
materialen. 

3. Programmabegroting: Bij het verslag wordt een overzicht gegeven 
van wat de afgelopen jaren aan betaalbare en goedkope woningen 
is gerealiseerd. 

Wethouder Van 
der Put 

 Zie bijlage 
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4. Programmabegroting: geeft een overzicht van het aantal 

overnachtingsplaatsen. 
Wethouder Van 
der Heijden 

 Wordt nagezonden 

5. Programmabegroting: Kijken hoe de mogelijkheden van het heffen 
van precariorechten voor ondergrondse leidingen kunnen worden 
onderzocht.  
 

Wethouder Van 
der Heijden 

 Ambtelijk is een voorstel voorbereid om dit te gaan 
onderzoeken. In de decemberraad 2015 komt hiervoor dan 
een raadsvoorstel waarbij de heffing mogelijk gemaakt 
wordt. Nadat het onderzoek is verricht zal pas duidelijk 
worden hoeveel kosten maar vooral opbrengsten hiermee 
gemoeid zijn zodat hierover een besluit genomen kan 
worden. 

6. Programmabegroting: het aan de raad melden wanneer de 
salarissen van zorgaanbieders bij ons bekend zijn en excessief 
boven de norm zitten. 

Wethouder 
Sperber 

 B&W zal dit melden wanneer het haar bekend is. Echter: in 
contracten die wij met aanbieders hebben afgesloten 
hebben wij geen afspraken gemaakt over inkomenseisen 
en/of het melden van hoogtes van salarissen. Aanbieders 
hoeven hierover dan ook niet aan ons te rapporteren. 

7. Programmabegroting: verklaren waarom het budget voor kunst en 
cultuur in 2016 zoveel lager is dan  in 2015 

Wethouder 
Sperber 

 De verlaging heeft betrekking op: 
• In 2015 is eenmalig een budget geraamd van € 

30.000,00 voor de kosten van het kunstwerk de 
Kiteflyers; 

• Het restant budget van het bruisfonds van 2014 
ad € 5.269,00 is overgeheveld naar 2015; 

• Het budget voor de cultuurprijs ad € 1.500,00 uit 
2014 is overgeheveld omdat in 2014 de 
cultuurprijs niet is uitgereikt. 
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Geachte leden van de Raad, geachte commissieleden 
 
 
Voorzitter, 
 
 
Als voorzitter van Harmonie Muziek en Vriendschap tevens als woordvoerder van 
Muziekvereniging SOS en in de wetenschap geflankeerd te worden door Koninklijke 
Harmonie Oefening en Uitspanning, ondersteund door Koninklijke Sophia’s Vereeniging 
Loon op Zand en gesteund door de Brabantse Bond van Muziekverenigingen, maak ik 
graag gebruik van de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de vergadering van de 
Brede Commissie daar waar de Gemeente Begroting 2016 aan de orde komt. 
 
Onlangs, werd ons middels een brief van de afdeling Ontwikkeling van de Gemeente Goirle 
medegedeeld welke het verloop zal zijn van de Gemeentelijke subsidie in de komende 
jaren. 
 
Wij schrokken hiervan. Hebben onze begrotingen en cijfers er op nageslagen en kwamen 
tot de conclusie dat ons een reductie van 80, 84 en zelfs 96 percent voor de 
respectievelijke verenigingen, te wachten staat. Weliswaar in twee jaar tijd maar dan toch! 
 
Dit, zo zult u begrijpen, slaat enorme gaten in onze begroting. Van elke 4 euro welke wij als 
vereniging uitgeven, slagen wij er in om gemiddeld 3 euro uit de markt te halen via 
sponsoren, donateurs, contributies, het organiseren van evenementen, acties etc. 
 
In een tijd waar zaken enkel duurder worden, heeft een reductie van 20 tot 25% van de 
totale begroting, enorme gevolgen. Gevolgen welke zijn neerslag zullen vinden in de 
kwaliteit en gevolgen welke het naakte voortbestaan raken. 
 
Meer in het algemeen spreken wij onze zorg uit dat de nieuwe ingeslagen weg ten koste 
zal gaan van het maatschappelijk middenveld, dat toch altijd het fundament is geweest van 
een samenleving als die van Goirle. Het is goed dat de gemeente participatie wil 
stimuleren. Maar bedenk wel dat je een sociale en culturele infrastructuur van 
burgerinitiatieven (zoals verenigingen) nodig hebt om die mooie doelstellingen te 
bewerkstelligen. Als de nieuwe subsidiebijdragen zo uitwerken dat die infrastructuur dreigt 
te verdwijnen (of in ieder geval gaat afkalven) kom je met lege handen te staan. Met 
andere woorden: Wees zuinig op wat er in de lokale gemeenschap reeds tot stand is 
gebracht. Dagelijks wordt door de verenigingen de participatie van grote groepen in de 
praktijk gebracht. Dat moet je koesteren en niet bloot stellen aan ongewisse experimenten. 
Wat eenmaal is verdwenen, komt niet meer terug. Vernieuwing is prima maar maak daarbij 
waar mogelijk gebruik van de bestaande infrastructuur en de vrijwilligers die zich al jaren 
voor de lokale gemeenschap inzetten. Bedenk wel: zonder partners in de lokale 
gemeenschap zijn doelen lege hulzen. Het zou zeer te betreuren zijn als een incidentele 
wijziging van het gemeentelijke subsidiebeleid tot blijvende schade zou leiden op dit 
gebied. 
 
In het begin van mijn betoog refereerde ik reeds aan de brief van de afdeling Ontwikkeling 
van de Gemeente Goirle. In deze brief werd ons medegedeeld welke het verloop zal zijn 
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van de Gemeentelijke subsidie in de komende jaren. In deze brief werd ook een 
voorbehoud opgenomen: 
Het volgende voorbehoud ten aanzien van het toegekende subsidiebedrag, en ik citeer: 
“Dit bedrag is onder voorbehoud van de vaststelling van de gemeentebegroting 2016 door 
de gemeenteraad op 10 november 2015.”-einde citaat 
 
Welnu, geachte voorzitter, ik verzoek u dan ook om met elkaar dit onderdeel van de 
begroting 2016 dan wel de verschuivingen binnen het betreffende begrotingsonderdeel nog 
eens nader te bekijken. En deze in de huidige vorm zo u wilt op dit onderdeel niet goed te 
keuren. 
 
Tot slot, nodig ik u allen uit om zover als u dit kunt, te gaan staan en te luisteren naar ons 
Volkslied, met de stem van de muziek zoals hij klinkt NU en zou kunnen gaan klinken, 
STRAKS! 
 

1. Harmonie Orkest Muziek en Vriendschap samen met slagwerkers, maakt 
opwachting en speelt enkele maten van de Mars Arosa 

2. Orkest stelt zich op en zet in op teken van dirigent: Wilhelmus 
a. Regel 1-2: ALLEN (slagwerkers plaatsen alvast omfloersel) 
b. Regel 3: alleen koper 
c. Regel 4: klarinetten + bas 
d. Laatste twee maten alleen fluitje 

3. Jongste telg uit onze muziekfamilie neemt samen met zijn moeder het fluitje over en 
brengt dit dichter onder de aanblik van de commissieleden 

4. Tamboers van Muziekvereniging SOS en Harmonie Muziek en Vriendschap spelen 
de 16 maten langzaam op omfloerste trom. START op moment dat Jongste telg 
fluitje aanneemt en STOPT op moment dat Jongste telg met moeder van de 
commissietafel terug zijn. 

 
 
Ik dank u zeer 
 
WGHA (Wim) Leunissen ing. 
 
Voorzitter a.i. Harmonie Muziek en Vriendschap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11 



Jaar Locatie So
ci

al
e

 h
u

u
r

V
ri

je
 s

e
ct

o
r 

h
u

u
r

G
o

e
d

ko
p

e
 k

o
o

p

B
e

ta
al

b
ar

e
 k

o
o

p

M
id

d
e

ld
u

re
 k

o
o

p

D
u

re
 k

o
o

p

, To
ta

al
 

to
ta

al
 g

o
e

d
ko

o
p

to
ta

al
 b

e
ta

al
b

aa
r 

%
 g

o
e

d
ko

o
p

 

%
 b

e
ta

al
b

aa
r

2011

Geerakker 33 0 0 0 0 0 33 33 0 100,00% 0,00% 100,00%

Frankische Driehoek 22 0 8 10 10 15 0 65 30 10 46,15% 15,38% 61,54%

Vennerode 10 0 0 0 6 17 0 33 10 0 30,30% 0,00% 30,30%

particulier 3 0 3 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 2011 65 0 8 10 16 35 0 134 73 10 54,48% 7,46% 61,94%

0,00%

2012 Van Hogendorpplein 22 0 0 13 30 6 71 22 13 30,99% 18,31% 49,30%

Vier Kwartieren III (Riel) 0 0 11 6 0 12 29 11 6 37,93% 20,69% 58,62%

Koningshof (Riel) 3 0 6 11 0 7 27 9 11 33,33% 40,74% 74,07%

particulier 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

totaal 2012 25 0 17 30 30 28 0 130 42 30 32,31% 23,08% 55,38%

0 0 0,00%

2013 Vier Kwartieren III (Riel) 0 0 0 6 0 0 6 0 6 0,00% 100,00% 100,00%

Boschkens fase 5 0 0 0 31 2 0 33 0 31 0,00% 93,94% 93,94%

particulier 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 2013 0 0 0 37 2 5 0 44 0 37 0,00% 84,09% 84,09%

0 0,00%

2014 Vier Kwartieren 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

Heisteeg 0 2 2 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

Particulier 0 6 6 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 2014 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal aantal woningen 2011-2014 321

Totaal goedkoop 2014-2014 115 35,83%

Totaal betaalbaar 2011-2014 77 23,99%

Totaal: 59,81%
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