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Opgemaakt door Ingrid van Breda, commissiegriffier 
Aanwezig 
 

Harry van de Ven (voorzitter), Marije de Groot-Haen (CDA), Maxime Vonk 
(VVD), Pernell Criens (PvdA), Deborah Eikelenboom (SP), Liselotte Franssen- 
du Maine (Lijst Riel-Goirle), Ria Veldhoven- Couwenberg (Lijst Couwenberg), 
Corné de Rooij (CDA), Arno de Laat (SP), Mark van Oosterwijk (Pro Actief 
Goirle), Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Johan Swaans (VVD), Antoon van 
Baal (PvdA), Bert Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Willem Couwenberg (lijst 
Couwenberg). 
Burgemeester Machteld Rijsdorp  
Wethouders: Guus van der Put, Theo van der Heijden, Marijo Immink en 
Sjaak Sperber 

Afwezig (met kennisgeving) Arnoud Strijbis (CDA) 
 
Deze vergadering kunt u terugluisteren op:  
https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/Brede-commissievergadering/2015/21-april/20:00 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 
Stukken ter advisering voor de gemeenteraad van 12 mei 2015  

2. Voorjaarsnota ter voorbereiding op de begroting 2016 
 
Standpunten fracties: 
Lijst Riel-Goirle Heeft een aantal opmerkingen: de kop "een krachtige ambtelijke organisatie" komt niet 

overeen met de bijbehorende tekst; juicht uitbreiding formatie voor toezicht en handhaving 
toe, maar vraagt zich af of dit voldoende is; vindt de tekst over het zorgcentrum (nieuwe 
taken in het sociale domein zijn reden om in 2015 een onderzoek te starten) opmerkelijk. 
Heeft een aantal vragen over: de voortgang van locatie Fokmast; te verwachten CPO 
ontwikkelingen in Riel; de veiligheidsoverwegingen om een dienstauto te leasen; 
verplaatsen van de kermis; doelstellingen en cijfers participatie; de ouderbijdrage; de tekst 
over de pilot preventieve basisstructuur jeugd. 
Vraagt aandacht voor: stimulering van de lokale economie; glasvezel; een veilige fietsroute 
tussen Riel en Gilze; samenwerking met andere gemeenten op het gebied van 
informatisering en automatisering; onduidelijk over beleidseffecten en kostenontwikkeling 
in het sociaal domein en vraagt naar een beknopt overzicht met verschillende gegevens 
waarover we nu beschikken inclusief het scenario dat de dreigende korting op de 
zorgbudgetten wordt doorgevoerd; taalonderwijs voor laaggeletterden, verzoekt dit 
onderwerp te bespreken in de commissie welzijn en spreekt in 2e termijn dank uit voor het 
draagvlak hiervoor.  

SP Stemt in met bespreking taalonderwijs voor laaggeletterden in de commissie welzijn. 
Maakt zich zorgen over de onzekerheden in het sociale domein en vraagt of de budgetten 
voor 2016 toereikend zijn. Zet vraagtekens bij de leaseauto. Zet vraagtekens bij de training 
klantvriendelijkheid en vraagt hoeveel klachten er de laatste 3 jaren bij de ombudsman zijn 
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binnengekomen over gedrag en bejegening van ambtenaren. Antwoord mag bij verslag. 
VVD Vraagt aandacht voor vermindering van bureaucratie en vraagt of de extra ambtenaar voor 

monitoring in het sociale domein op termijn nodig is. Vraagt naar een aparte beleidsnota 
voor sport en cultuur waarbij de verbinding wordt gelegd met de 3 transities. Meer inzet op 
sport en cultuur zou er toe kunnen leiden dat minder vaak een beroep wordt gedaan op de 
sociale voorzieningen. Stemt in met bespreking taalonderwijs voor laaggeletterden in de 
commissie welzijn. Pleit voor handhaving. Vraagt hoe het staat met de procedure aandelen 
TWM en wanneer het geld ter beschikking komt.  

CDA Geeft complimenten aan het college voor de voorjaarsnota. Ten aanzien van de transities is 
Goirle op de goede weg. Centrale vraag is zijn we klaar voor de toekomst. De voorjaarsnota 
mag minder gedetailleerd. Verwacht dat de inbreng in deze commissie (m.n. fietspad en 
glasvezel) voldoende richting geeft voor de begroting. 
Heeft een aantal opmerkingen over: efficiënter inrichten van accommodaties; SORG en 
BORT Tijvoort meer uitdagen en stimuleren; meer vertrouwen geven en minder handhaven, 
CDA komt hier in de raad mogelijk op terug.   
Heeft een aantal vragen over: het burgerinitiatief; bouwen en wonen in relatie tot de 
woonvisie; onderliggende cijfers en omvang problematiek bij bespreking laaggeletterdheid.  
Vraagt aandacht voor: de notitie samenwerkingsverbanden; een raadsvoorstel voor "Goirle 
aan de slag"; ruimte voor ondernemers ten behoeve van een levendig centrum; het 
voortvarender oppakken van glasvezel; een veilige fietsroute tussen Riel en Gilze; huis aan 
huis ophalen van plastic afval. 

Pro Actief Goirle Merkt op dat er te veel technische vragen worden gesteld. Vindt dat de voorjaarsnota in de 
afgelopen jaren helaas is veranderd. Het is een begroting light geworden. Veel kleine 
posten en details staan er nu onnodig in. Vindt dat in de voorjaarsnota 
beleidsintensiveringen en beleidswijzigingen dienen te staan. PAG wil het debat aangaan 
over het beleid, niet over meer of minder formatie. 
Komt in de raad mogelijk terug op de kleine posten in de voorjaarsnota (bijvoorbeeld 
informatieplein) en de uitbreiding van de formatie voor handhaving. Pleit voor de volgorde 
'eerst de inhoud en daarna de middelen'. De voorjaarsnota volgt de omgekeerde weg door 
eerst de middelen voor uitbreiding van de formatie voor handhaving op te nemen.  
Stelt voor dat fracties bij de raad geen amendementen indienen, alleen moties. 
Stemt in met bespreking taalonderwijs voor laaggeletterden in de commissie welzijn, maar 
heeft behoefte aan inkadering en cijfermatig en financieel inzicht. 

PvdA In 2015 staan de transities centraal. Vindt het teleurstellend dat in de voorjaarsnota geen 
nieuwe ambities worden geformuleerd in het sociaal domein. De PvdA komt daar in de raad 
mogelijk op terug. 
De voorjaarsnota bevat tekorten vanaf 2016. Vraagt welk type maatregelen wordt 
genomen om de tekorten op te lossen. Vraagt een toelichting op de tekst Samenwerking 
met gemeenten, waarin staat dat vervlechting van ondersteunende systemen nodig is voor 
de 3 K's. Vraagt aandacht voor minder validen bij de tekst veilig verkeer. Vindt het 
ontbreken van een voetpad tussen Kompaan en de Tilburgseweg een infrastructureel 
knelpunt en pleit daarom (wederom) voor een veilig voetpad daar. 
Vraagt of de extra formatie voor toegang hulp en ondersteuning tijdelijk is of structureel.  
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Herijking Back to Basics: PvdA maakt zich zorgen dat al het onderzoeken en herijken tot 
tijdnood voor verenigingen en andere subsidievragers leidt.   
Stemt in met bespreking taalonderwijs voor laaggeletterden in de commissie welzijn en 
hoopt dat de participatieraad hierin kan bijstaan.  

LC Stemt in met bespreking taalonderwijs voor laaggeletterden in de commissie welzijn. 
Maakt zich zorgen over behoud van kwaliteit bij de transities en vraagt naar de 
bezuinigingen voor het komend jaar. Eens met de opmerking van de PvdA betreffende 
nieuwe ambities in het sociale domein. Merkt op dat de bassins (riolering) in de Trouwlaan 
en de Poppelseweg niet werken maar dat daarvoor niets is opgenomen in de voorjaarsnota. 
Merkt op dat de maximum snelheid in de 30 km zone (bijvoorbeeld Witte dijk) niet wordt 
gehandhaafd. Maakt zich zorgen hoe de privacy van bezoekers van de sociale dienst kan 
worden gewaarborgd indien cliënten in de hal van het gemeentehuis worden ontvangen. 
Vindt het belangrijk om burgerinitiatieven te stimuleren. Vraagt naar sociale huurwoningen 
in Boschkens West. In 2016 visie komt een visie op cultureel erfgoed.  LC vraagt of deze 
visie kan worden uitgebreid met industrieel en monumentaal erfgoed. 
Vindt dat samenwerking GHO op een laag pitje staat. Vraagt daarom aandacht voor de 
atlas van de VNG en denkt dat samenwerking met andere gemeenten nodig zal zijn. 

 
Afspraken en toezeggingen: 
Burgemeester Uitbreiding van de formatie met 1 fte voor handhaving is volgens het college voldoende. In 

de komende commissie AZ zal het thema handhaving worden besproken.  
Het college wil de raad een visie voorleggen en met de raad van gedachten wisselen over 
het burgerinitiatief. In de komende vergadering van de commissie AZ zal de samenwerking 
GHO worden besproken.  

Wethouder  Sjaak 
Sperber 

Zal bij de 1e burap rapporteren over de eerste cijfers in het sociale domein.  
Wil niet vooruitlopen op Back to Basics, daarom komt er nog geen aparte nota sport en 
cultuur.  

Wethouder Marijo  
Immink 

Uitgangspunt is om in het sociale domein binnen de beschikbare budgetten te blijven. Geeft 
richting SP als geruststelling aan dat het een open eind regeling is. 

Wethouder Theo 
van der Heijden 

De nota digitale infrastructuur is in voorbereiding en komt in juni in de commissie.  
De wifi nota komt in mei of in juni in de commissie. Goirle heeft voor 95% breedband. Het 
probleem voor de witte gebieden en industriegebieden wordt nu uitgezocht. 
Zegt voor volgende week raadsinformatie over de kermis toe. Ondernemers organiseren 
een tweedaags evenement bij de kermis.  
Doet de suggestie om over het detailniveau van de voorjaarsnota in het audit comité door 
te praten. Verwacht eind oktober een uitspraak over de aandelen TWM.   

Wethouder Guus 
van der Put 

Acht een veilige fietsroute tussen Riel en Gilze zinvol, afstemming hierover zal plaatsvinden 
in "Hart van Brabant" en wordt gekoppeld aan de uitbreiding van werkgelegenheid 
(maintenance) met Goirle als mogelijk woongebied. 
Het voetpad tussen Kompaan en de Tilburgseweg wordt onderzocht. 

Agendacommissie Taalonderwijs voor laaggeletterden agenderen in de commissie welzijn. 
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Advies van de commissie: 
Conclusie: Het voorstel kan als  B-stuk naar de gemeenteraad. 
 
Informatie-uitwisseling 

3. Inlichtingen van het college van burgemeester en wethouders 
Wethouder Immink vraagt of de raad het nieuwe boekje van Het Loket heeft ontvangen. Zo niet, dan wordt het 
verspreid.   
Lijst Couwenberg geeft aan dat niet staat omschreven wat mensen moeten doen als ze klachten hebben.  

 
4. Vragen aan het college van burgemeester en wethouders 

Geen 
 

5. Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:05 uur. Aldus vastgesteld door de brede commissie van de gemeente 
Goirle in haar vergadering van 21 april 2015. 
 
 
De voorzitter,     de griffier, 
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Toezeggingenlijst brede commissie d.d. 21 april 2015 
Nr Wat Wie Uiterste  afdoeningsdatum Wijze afdoening 

1. SP zet vraagtekens bij de training klantvriendelijkheid en vraagt 
hoeveel klachten er de laatste 3 jaren bij de ombudsman zijn 
binnengekomen over gedrag en bejegening van ambtenaren.  

  Zie onder 

2. Nota digitale infrastructuur  
 

Wethouder van 
der Heijden 

 In de commissievergadering van juni 2015. 

3. Wifi nota Wethouder van 
der Heijden 

 In de commissievergadering van mei of juni 2015. 

4. Raadsinformatie over de kermis Wethouder van 
der Heijden 

 volgt 

5. Taalonderwijs voor laaggeletterden agenderen in de commissie 
welzijn 

Agenda 
commissie 

 Komt aan de orde bij bespreking agenda commissie Welzijn 
in de agendacommissie 

Antwoord vraag/toezegging 1: 
Aantal klachten in 
2014: 34 (waarvan: 3 formele klachten afgedaan volgens de klachtenprocedure; 5 klachten zijn informeel afgedaan; 26 ‘klachten’ bleken te gaan om andersoortige klachten (bijvoorbeeld 
over de openbare ruimte) dan klachten als bedoeld in de Awb) 
2013: 39 
2012: 19 
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Antwoord op technische vraag over onderhoud schoolgebouwen 
Verder was er nog een technische vraag tijdens het vragenuurtje onbeantwoord gebleven. Het antwoord daarop luidt:  
In 2015 is een wetswijziging in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra doorgevoerd, op basis waarvan niet langer de gemeente maar de schoolbesturen 
verantwoordelijk zijn voor het groot onderhoud en de aanpassing van schoolgebouwen. Als gevolg van deze wetswijziging ontvangen de schoolbesturen meer geld (via de vergoeding 
materiële instandhouding) en ontvangt de gemeente minder geld (via de algemene uitkering).  
 
Inhoudelijk 
De wetswijziging noodzaakt tot overleg met Woonstichting Leystromen en de besturen Stichting Openbaar Onderwijs Goirle, Stichting Katholiek Basisonderwijs Goirle en Stichting 
Biezonderwijs. Dit overleg is noodzakelijk omdat er nieuwe financieringsafspraken moeten worden gemaakt en de lopende beheer- en exploitatieovereenkomsten (t.b.v. de brede scholen 
Frankische Driehoek [FD] en Boschkens-Oost [BO]) en de overeenkomst doordecentralisatie huisvesting onderwijs (t.b.v. SG De Keyzer) op de wetswijziging moeten worden aangepast. In 
de huurvergoeding die de gemeente aan Leystromen t.b.v. de brede scholen FD en BO betaalt, komt de component groot onderhoud c.a. te vervallen. Voortaan dienen schoolbesturen deze 
vergoeding zelf aan Leystromen te betalen uit de middelen die ze van het Rijk ontvangen. Daarnaast dient de vergoeding die de gemeente jaarlijks aan de Stichting Biezonderwijs betaalt 
t.b.v. SG De Keyzer te worden verlaagd met de component groot onderhoud c.a. Ook dit schoolbestuur ontvangt hiervoor voortaan rechtstreeks geld van het Rijk. Over de gevolgen van de 
wetswijziging en de noodzaak tot aanpassing van de overeenkomsten heeft inmiddels afstemmingsoverleg met Leystromen en betrokken schoolbesturen plaatsgevonden. Momenteel wordt 
gewerkt aan de aanpassing van de betreffende overeenkomsten. 
 
Financieel 
De compensatie op de algemene uitkering is aanvankelijk begroot op € 170.000,00, waarvan totaal  €  145.000,00 kon worden gecompenseerd via de gemeentebegroting en verhaal via 
schoolbesturen basisonderwijs (brede scholen Boschkens-Oost en Frankische Driehoek) en speciaal onderwijs (SG De Keyzer). Later bleek de korting € 250.000,00 groot te zijn. Als 
gevolg van deze ontwikkeling heeft de algemene dienst in eerste instantie een last genomen van € 105.000,00 (€ 25.000,00 + € 80.000,00). Via een uitwerking van de wetswijziging 
bleek dat hoger kon worden ingezet op de compensatie van schoolbesturen. In de Voorjaarsnota 2015  is melding gemaakt van een extra compensatiebedrag ad € 50.000,00. De totale 
gemeentelijke compensatie is hiermee thans berekend op € 195.000,00. Een bedrag ad € 55.000,00 wordt als last genomen in de algemene dienst. 
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