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Opgemaakt door Berry van 't Westeinde (griffier) 
Aanwezig 
 

Stijn van den Brekel (voorzitter), Mark van Oosterwijk (Pro Actief 
Goirle), Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Deborah Eikelenboom (SP), 
Arno de Laat (SP), Antoon van Baal (PvdA), Pernell Criens (PvdA),  
Willem Couwenberg (Lijst Couwenberg), Johan Swaans (VVD), Paul 
Schellekens (VVD), Marije de Groot-Haen (CDA), Piet Poos (CDA),  
Bert Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Sabine van Riel (Lijst Riel-Goirle), 
Burgemeester Machteld Rijsdorp, wethouders Theo van der Heijden, 
Marijo Immink-Hoppenbrouwers en Guus van der Put. 
Gemeentesecretaris Michel Tromp geeft een presentatie bij 
agendapunt 3. 

Afwezig  
(met kennisgeving) 

Wethouder Harry van de Ven. 

 
Deze vergadering kunt u terugluisteren op : https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Brede-
commissievergadering/2016/05-juli/20:15 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Raadsvoorstel Jaarrekening 2015 
Terugkoppeling auditcomité door Johan Swaans (voorzitter auditcomité) 
Vanwege externe factoren, onder meer de transities, is de goedkeurende verklaring vertraagd. De 
accountant is bezig met de afronding en zal daarna de verklaring voor de jaarrekening afgeven. De 
jaarrekening verandert niet meer. De gemeente Goirle is een van de weinige gemeenten die de 
jaarrekening op tijd in zal kunnen dienen bij de Provincie.  
 
Standpunten fracties: 
Pro Actief 
Goirle 

Geeft aan dat het overschot afkomstig is uit sociale domein. PAG overweegt een 
deel van dat geld te reserveren voor datzelfde sociale domein. Enerzijds omdat in 
de zorgbudgetten onzekerheden zitten en PAG daar eerst een volledig realistisch 
beeld van wil hebben. Anderzijds omdat de begroting voor 2017 nu al in de maak 
is.  

SP Geeft aan dat het overschot van € 2,6 miljoen afkomstig is uit het sociale domein. 
Vraagt of dit overschot van invloed is op de eigen bijdragen. Is van mening dat 
geld dat voor zorg bedoeld is ook aan zorg moet worden uitgegeven. Reageert 
positief op het voorstel van Pro Actief Goirle. Vraagt wanneer de raad het 
klanttevredenheidsonderzoek kan verwachten.  

PvdA Heeft met instemming kennis genomen van de jaarstukken. PvdA heeft een 
amendement in voorbereiding aangezien het college voorstelt geen reservering 
voor het sociale domein in te stellen. Is blij met het overschot op het sociale 
domein. PvdA wil het geld dat bedoel is voor de zorg ook besteden aan zorg, 
hoewel dat niet de volledige € 2,2 miljoen hoeft te zijn. Stelt voor het geoormerkt 
geld te besteden aan innovatie en te hanteren als werkbudget. Geeft aan dat het 
beroep op de WMO naar verwachting zal toenemen. Stelt dat de transitie is 
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geweest maar de transformatie moet nog komen.   
Lijst 
Couwenberg  

Geeft een compliment over de jaarstukken. Overweegt om samen met de SP een 
amendement in te dienen om het overschot in het sociaal domein te oormerken. 
Vraagt waarom de Pastoorstraten en Sint Jorisstraat niet onder handen worden 
genomen. 

CDA Geeft complimenten aan de gemeentelijke organisatie en het bestuur. CDA 
herkent het gevoel en de behoefte om het geld uit het sociale domein te 
oormerken maar is niet overtuigd van de noodzaak daartoe. CDA zal een motie of 
amendement daartoe niet steunen. Vraagt of de overschotten zijn ontstaan door 
zuinigheid en efficiëntie. CDA houdt een pleidooi voor gewoon taalgebruik.  

Lijst Riel-Goirle Is positief over de jaarstukken en vindt dat de kwaliteit van verantwoording is 
verbeterd. LRG zou de burgers duidelijk willen maken dat een verschraling van het 
sociale domein niet aan de orde is. Vraagt of het overschot in het sociale domein 
samenhangt met de manier waarop is begroot. Stelt naar aanleiding van de 
opmerkingen over achterstanden en kwetsbaarheid uit de benchmark van 
Berenschot dat een oplossing mogelijk kan worden gevonden in een uitbreiding 
van de formatie.  Constateert dat hetgeen dat wordt gerealiseerd bij 
intergemeentelijke samenwerking nogal achterblijft bij dat wat wordt beoogd.   
Geeft aan dat in 2015 de lat voor duurzaamheid vrij laag lag. Hoopt in 2016 meer 
concrete resultaten op het gebied van duurzaamheid te kunnen zien. Vraagt 
verduidelijking over achterstanden bij bouwtoezicht. Vraagt of ten aanzien van 
Back to Basics de doelstellingen op pagina 39 zijn  gerealiseerd. LRG mist een 
concrete realisatie en stelt als voorbeeld de vraag in hoeverre de zelfredzaamheid 
van de inwoners is vergroot. Indien nodig zal LRG de vragen schriftelijk indienen 
en meer specifiek maken. 

VVD Geeft aan dat de raad beschikt over AWR. VVD zal een amendement over het  
oormerken van middelen voor het sociale domein niet steunen.  

 
Wethouder Marijo Immink-Hoppenbrouwers geeft aan dat het klanttevredenheidsonderzoek naar 
verwachting midden of eind juli beschikbaar komt. Misschien is inderdaad te ruim begroot, maar de 
omvang en zwaarte van de zorg van de gemeente was vooraf niet bekend.  
Burgemeester Machteld Rijsdorp geeft aan dat Goirle over het algemeen terughoudend is met het 
structureel aannemen van personeel en wijst er op dat de kwetsbaarheid ook kan verminderen door de 
samenwerking met GHO. De burgemeester geeft aan dat met de intergemeentelijke samenwerking GHO 
grote stappen vooruit zijn gezet en blijft hiermee doorgaan. 
Advies van de commissie: Het voorstel wordt als  B-stuk doorgeleid naar de gemeenteraad. 
 
 
3.  Presentatie Bestuursrapportage 
Gemeentesecretaris Michel Tromp presenteert de bestuursrapportage. De prezi vindt u via deze link:  
http://prezi.com/ndiojvfceoac/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
 
 
Arno de Laat vraagt naar de kostendekkendheid van leges. Dan is er toch geen meer opbrengst? 

http://prezi.com/ndiojvfceoac/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Michel Tromp antwoordt dat er door meer aanvragen er ook meer leges worden ontvangen. Deels staan 
daar meer kosten tegenover. Dit is ook een reden om dit te nivelleren via een apart potje, voor als er een 
ander jaar minder opbrengsten zijn. 
Pernell Criens vraagt of de regio taxi een aanbestedingsvoordeel is of gaan er minder mensen mee. Wordt 
de pilot met jonge kinderen en gedragsdeskundigen bij een positieve evaluatie structureel ingepland? 
Wethouder Marijo Immink geeft aan dat er minder mensen gebruik maken van de regiotaxi. Dit komt 
onder andere door de betere busvoorzieningen (hogere opstapplaatsen).  
Als de resultaten van de pilot goed zijn komt het college terug bij de raad om de middelen structureel te 
maken.  
 
Afspraken en toezeggingen: 
De verklaring voor de extra lasten van afval zoals opgenomen in de presentatie wordt toegelicht: 
Op de post afval wordt binnen de Burap melding gemaakt van een tekort van € 73.000,-. Dit zit hem in 
een aantal oorzaken. Er zijn bijvoorbeeld meer kosten verbonden aan de opslag en overslag van ‘Plastic, 
drankenkartons en metaal’ (PMD’s) dan van tevoren was ingeschat. Ook zijn in 2015 te hoge opbrengsten 
opgenomen voor het jaar 2016. Er is ook een aantal meevallers. Echter, die wegen niet op tegen de 
tegenvallende cijfers op voornoemde posten. De ervaringen van dit jaar leiden uiteraard tot een 
aangescherpte begroting voor 2017. 
 
Advies van de commissie: Het voorstel wordt nagestuurd voor de raadsvergadering op 12 juli en 
geagendeerd als B-stuk.  
 
4.  Ontwikkelingen met betrekking tot de begroting en gevolgen van het nieuwe Besluit Begroting 
en Verantwoording (BBV). 
Op basis van de voorjaarsnota is het college aan het werk aan de begroting 2017. Wethouder Theo van 
der Heijden presenteert de laatste ontwikkelingen die er zijn bij het samenstellen van de begroting.  
Daarbij staat hij deze keer ook stil bij het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).  
De presentatie is op de website opgenomen. De presentatie is te vinden op de website bij dit agendapunt.  
 
Marije de Groot vraagt naar de ratio van de kapitaalslasten van de riolering. Waarom mag dat niet meer? 
Wethouder Theo van der Heijden geeft aan dat de bbv terug gaat naar de reële rente die de gemeente 
betaalt. De kosten van het riool blijven bij het riool. Alleen een lager percentage rente mag worden 
toegerekend.  
 
Henk Gabriëls begrijpt er niet veel van. De fracties moeten zich hierover kunnen beraden. Wat betekent 
dit allemaal? Heeft het college in het verleden altijd de rente over de voorziening riolering teruggestort in 
de voorziening riolering of aangewend bij de algemene middelen.  
Wethouder Van der Heijden geeft aan dat de rente werd vastgesteld op basis van annuïteit. Als de rente 
dan lager werd, werd het batig resultaat dit ten gunste gebracht van de AWR. 
 
5.  Inlichtingen van het college van burgemeester en wethouders 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
6. Vragen aan het college van burgemeester en wethouders 
Er zijn geen vragen. 
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8.  Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.  
 
Aldus vastgesteld door de commissie Algemene Zaken van de gemeente Goirle in haar vergadering van  7 
september 2016. 
 
De voorzitter,     de griffier,      
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Toezeggingenlijst Commissie AZ 
 
nr Datum Wat Wie Uiterste  afdoeningdatum Wijze afdoening 

1 25-5-2016 PvdA geeft aan dat Tilburg een fair trade gemeente 
is en vraagt naar het beleid van de gemeente Goirle 
hieromtrent. 

Burgemeester 
Machteld Rijsdorp 

 Om te komen tot een fair trade gemeente, heeft de gemeente is 
(in Tilburg) een (arbeidsintensief) traject opgezet met de 
middenstand, horeca etc.. De gemeente Goirle heeft geen 
middelen / specifiek beleid hieromtrent. Wij zullen ook bij de 
gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk nagaan of en zo ja wat evt. 
in samenwerking kan worden opgepakt. 

2 24 november 
2015 

Tarieven BIZ: In de loop van 2016 met het bestuur 
van de BIZ en de centrummanager te kijken naar de 
effecten van de BIZ. 
 

Wethouder Van der 
Heijden 

Loop 2016 Wordt gedaan in de loop van 2016 
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