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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),  
Johan Swaans (VVD), Piet Poos (CDA), Bert Schellekens (Lijst Riel-
Goirle). 
Burgemeester Mark van Stappershoef, wethouders Theo van der 
Heijden, Marijo Immink-Hoppenbrouwers, Harry van de Ven en Guus 
van der Put. 

Afwezig  
(met kennisgeving) 

Ad van Beurden (VVD), Liselotte Franssen-du Maine (Lijst Riel-Goirle), 
Willem Couwenberg (Lijst Couwenberg), Tim Appels (Groep A) 

 
Deze vergadering kunt u terugluisteren op : https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Brede-
commissievergadering/2017/11-oktober/19:30 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Raadsvoorstel Voorjaarsnota ter voorbereiding op de begroting 2018 
 
Standpunten fracties: 
Pro Actief 
Goirle 

Vraagt naar de overhead. Is bang dat er een landelijke ranglijst ontstaat voor de 
indirecte kosten. Dan gaat dit een eigen leven leiden.  
Is dit getal ook een goede, eerlijke vergelijking met andere gemeenten? Worden 
ook inhuururen hieraan toegerekend? 

CDA Geeft complimenten voor het stuk. Wat zijn de effecten van de bezuiniging op het 
Sociaal Domein? Vraagt zich af of er recente monitoren beschikbaar zijn die 
onderschrijven dat het aanvaardbaar is. Zijn we niet al te zuinig als we geld 
overhouden?  
Er wordt wat meer formatie gevraagd, met begrijpelijke argumenten. Wat is een 
normaal percentage voor externe inhuur? 
Waarom is het eerdere jaar niet aangegeven in de grote getallen op pagina 95? De 
vergelijking eerdere jaren mist. Kan dat nog in een bijlage aangegeven voor de 
raad? Fijn dat de fietsverbinding naar Gilze-Rijen er aan lijkt te komen. Er zijn 
zorgen over de voorrangssituaties voor fietsers op rotondes.  
Een speerpunt is bouwen en wonen. "Wij willen voorzien in woonbehoefte." Wat 
bedoelen we daarmee? Wat gaan we daarvoor extra doen? 
Is de inflatiecorrectie nodig gelet op de financiële situatie? 
De toeristenbelasting zou 70-100.000 opleveren. Hoe komt het dat de 
toeristenbelasting nu een opbrengst heeft van € 25.000,00? Is erg verbaasd 
hierover. 

SP Het antwoord op de technische vraag was niet volledig. Hij wil weten of is 
bijgehouden hoeveel uren er aan handhaving door de BOA daadwerkelijk wordt 
uitgegeven. Klopt het met de uren die worden ingezet voor hondenbelasting?De 
SP hoort veel vragen over BOA's. Er zijn bijvoorbeeld veel ergernissen over het 
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parkeren bij scholen. Rent-a-cop was een succes. Als we zien dat een BOA € 30,00 
per uur kost, is het wellicht mogelijk om extra uren BOA in te huren op handhaving 
voor specifieke vragen/ergernissen van burgers. Niet direct om te bekeuren, maar 
ook om mensen aan te spreken. Wat vinden de mede commissieleden hiervan?  

VVD De VVD vindt de begroting een goed stuk. Er is ook een verdere verbetering van de 
digitale versie. Ook een mooi resultaat qua cijfers. Voor het Sociaal Domein loopt 
de uitkering terug. Dat gaat de komende tijd verder teruglopen. De jeugdzorg is 
weer achterstanden aan het krijgen. Wat voor financiële consequenties gaat dat 
krijgen?  
Het regeerakkoord zegt dat verdere digitalisering van het openbaar bestuur 
gewenst is. Dat is het stuk waar we het in de begroting ook over hebben. We 
moeten onze dienstverlening verbeteren. In de voorjaarsnota stond nog 2% extra 
OZB verhoging. Is blij dat dat niet is doorgegaan. 
Een speerpunt is de samenwerking met Oisterwijk en Hilvarenbeek. Als je het 
regeerakkoord leest, moeten we hier misschien extra op inzetten. 

PvdA Complimenten voor de programmabegroting. Ook een compliment omdat wij het 
toch wel ambitieuze collegeprogramma bijna hebben uitgevoerd. 
De invloed van de Rijksbijdrage is in de cijfers gezien. Daar mogen we blij mee zijn. 
Bij de budgetten van het Sociaal Domein zien we een terugloop. We hebben een 
reserve van 1,2 miljoen waar een deel wordt ingezet voor jeugdzorg. Die pot is 
niet onuitputtelijk. Hoe ziet het college dit perspectief? 
In het overzicht van gemeentelijke woonlasten bekleden we de 96ste plaats. Waar 
komen nu grote verschillen tussen ons en Loon op Zand en Gilze Rijen vandaan? 
Hoeveel invloed hebben wij daarop? 
Duurdere korte intensieve specialistische hulp in het Sociaal Domein kan soms 
heel veel geld uitsparen. Daar moet ruimte voor zijn. 

Afspraken en toezeggingen: 
De burgemeester zegt toe dat de vraag over kengetallen inhuur (wat is een normaal percentage voor 
externe inhuur) bij het verslag wordt beantwoord. 
Wethouder Theo van der Heijden zegt toe dat de vergelijking met eerdere jaren op pagina 95 wordt 
meegeleverd. 
Wethouder Van der Heijden zegt toe om de gemiddelde tijdbesteding van de BOA bij het verslag wordt 
gegeven.  
Advies van de commissie: Het voorstel wordt als  B-stuk doorgeleid naar de gemeenteraad. 
 
3. Raadsvoorstel Belastingtarieven 2018 OZB 
Advies van de commissie: Het voorstel wordt als  A-stuk doorgeleid naar de gemeenteraad. 
 
 
4. Raadsvoorstel Belastingtarief 2018 Afval 
Advies van de commissie: Het voorstel wordt als  A-stuk doorgeleid naar de gemeenteraad. 
 
5. Raadsvoorstel Belastingtarief 2018 Riool 
Advies van de commissie: Het voorstel wordt als  A-stuk doorgeleid naar de gemeenteraad. 
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6. Raadsvoorstel Hondenbelasting 2018 
Advies van de commissie: Het voorstel wordt als  A-stuk doorgeleid naar de gemeenteraad. 
 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:25 uur.  
 
Aldus vastgesteld door de commissie Algemene Zaken van de gemeente Goirle in haar vergadering van  
22 november 2017 
 
De voorzitter,     de griffier,      
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Toezeggingenlijst Brede Commissie 11 oktober 2017 
 
nr Datum Wat Wie Uiterste  afdoeningdatum Wijze afdoening 

1 11-10-2017 Programmabegroting: De vraag 
over kengetallen inhuur (wat is een 
normaal percentage voor externe 
inhuur) wordt bij het verslag 
beantwoord. 

De 
burgemeester 

Bij verslag Gemiddelde uitgaven aan externe inhuur in euro’s uitgedrukt 
in procenten van de loonsom voor gemeenten in de klasse 
20.000-50.000 inwoners is volgens de Personeelsmonitor 2016 
van het A&O-fonds gemeenten als volgt te duiden: 
2014:     2015:     2016: 
10%       14%       13% 

2 11-10-2017 Programmabegroting: dat de 
vergelijking met eerdere jaren op 
pagina 95 (overzicht baten en 
lasten) wordt meegeleverd 

Wethouder 
Theo van der 
Heijden 

Bij verslag Ontvangen d.d. 30-10-2018 (zie hieronder) 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/07-
november/17:00/03-Overzicht-baten-en-lasten-2018-versus-
2017-pag-95-begroting.pdf 

3 11-10-2017 Programmabegroting: de 
gemiddelde tijdbesteding van de 
BOA wordt bij het verslag gegeven. 

Wethouder 
Theo van der 
Heijden 

Bij verslag De BOA ’s zijn veel tijd kwijt met het signaleren van loslopende 
honden waar het niet mag. Ze spreken de hondenbezitters 
aan. De uitleg waarom de honden niet los mogen lopen kost 
veel tijd.  Indien ze een hondenriem bij zich hebben, krijgen ze 
een waarschuwing anders een boete. Dit kost zeker 8 uur per 
week.  
Daarnaast spreken ze de hondenbezitters aan indien ze de 
poep niet opruimen; tijdens hun ronden zien ze nog weleens 
dat de mensen het niet opruimen. Ongeveer 5 uur per week 
mee bezig.  
De BOA heeft ook nog een taak bij het constateren van 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/07-november/17:00/03-Overzicht-baten-en-lasten-2018-versus-2017-pag-95-begroting.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/07-november/17:00/03-Overzicht-baten-en-lasten-2018-versus-2017-pag-95-begroting.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/07-november/17:00/03-Overzicht-baten-en-lasten-2018-versus-2017-pag-95-begroting.pdf
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overlast door hondengeblaf. De BOA’s moeten deze overlast 
zelf constateren voor feitelijke waarneming. Vervolgens 
starten ze een buurtonderzoek. Deze procedure kost de BOA 
veel tijd. Gemiddeld komen de werkzaamheden voor 
hondenoverlast op 18 uur per week uit (inclusief indien de 
BOA een buurtonderzoek moet gaan uitvoeren). 
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Programmabegroting  

      Overzicht van  baten en lasten  2017 2018 2017 2018 2017 2018 

        
        
Nr. Omschrijving programma Lasten  Lasten Baten  Baten Saldo Saldo 

1 Bestuur 1.230.916 1.230.323 -12.260 -13.648 1.218.656 1.216.675 
2 Openbare orde en veiligheid 1.599.789 1.598.406 -3.500 -10.000 1.596.289 1.588.406 
3 Ruimte 19.110.610 19.115.506 -13.314.727 -13.360.165 5.795.883 5.755.341 
4 Sociaal domein 28.333.338 28.136.780 -5.940.921 -6.057.377 22.392.417 22.079.403 

 Algemene dekkingsmiddelen 1.418.164 2.320.693 -35.758.717 -36.212.050 -34.340.553 -33.891.357 

 Overhead 4.444.310 4.849.545 -85.220 -100.074 4.359.090 4.749.471 

 
Vennootschapsbelasting 61.000 3.661 0 0 61.000 3.661 

 Onvoorziene uitgaven 69.600 70.800 0 0 69.600 70.800 

 
         Subtotaal 56.267.727 57.325.714 -55.115.345 -55.753.314 1.152.382 1.572.400 

 
       

 Mutatie reserves 913.224 404.854 -2.065.607 -2.055.431 -1.152.383 -1.650.577 

 
         Resultaat 57.180.951 57.730.568 -57.180.952 -57.808.745 -1 -78.177 
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