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Opgemaakt door Ingrid van Breda, commissiegriffier 
Aanwezig 
 

Erik Schellekens (voorzitter), Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle), 
Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Deborah Eikelenboom (SP), Stijn 
van den Brekel (SP), Antoon van Baal (PvdA), Pernell Criens (PvdA),  
Johan Swaans (VVD), Ad van Beurden (VVD), Piet Poos (CDA), 
Bert Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Liselotte Franssen-du Maine (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) 

Willem Couwenberg (Lijst Couwenberg). 

 
Deze vergadering kunt u terugluisteren op : https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Brede-
commissievergadering/2017/19-april/20:00 
 
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 

Programma 1: Krachtige ambtelijke organisatie: vraagt waarom wederom de 
insteek is gekozen om op gedetailleerd niveau aan te geven waaraan behoefte is 
en zelfs hoeveel fte nodig is. Deze paragraaf is met deze insteek een fait accompli. 
PAG had liever gezien dat was opgeschreven wat er niet gebeurt op het moment 
dat ambtelijke capaciteit ontbreekt. Bij welke posten gaat het ambitieniveau 
omlaag of gaat de uitvoering  langer duren. PAG voelt geen behoefte het gesprek 
te voeren over hoe de ambities worden gerealiseerd, of dat gebeurt met 
structurele formatie danwel tijdelijk inhuur, dat is uitvoering voor het college. PAG 
stelt voor het gesprek voortaan te voeren op basis van doelen en ambities. Welke 
ambities moeten voorgaan ten kosten van anderen?  
Cultureel centrum Jan van Besouw / SCAG: vraagt waarom het college kiest voor 
het verhogen van het subsidie om de exploitatie sluitend te krijgen. Doet de   
suggestie om het Jan van Besouw rode cijfers te laten schrijven. 
Zwembad: zet vraagtekens bij nut en noodzaak van deze voorziening in Goirle. 
Duurzaamheid: stelt voor om hier stappen te maken. Suggereert de openbare 
verlichting uit te rusten met led verlichting zodat de energiekosten dalen. 
Werkdruk: vraagt wat de organisatie doet in het kader van goed werkgeverschap 
om te zorgen dat mensen goed in hun vel zitten, dat ze goed uitgerust zijn met 
kennis, tijd et cet.  
Algemeen: maakt zich zorgen of we straks een sluitende begroting hebben, gelet 
op het aantal PM posten.  
Antwoord op vraag SP over eigen risico in de zorg: wacht de formatiebespreking 
af. Is geen voorstander om onder een bepaalde grens voorziening op voorziening 
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te stapelen, en net boven die grens juist niet.  
SP Programma 4: reserve sociaal domein: vraagt waarom het college de reserve 

anders inzet dan in het amendement van vorig jaar is aangegeven. De reserve 
sociaal domein was te gebruiken voor een aantal aspecten. Vraagt welke nieuwe 
initiatieven het college gaat stimuleren. 
Vergoeding eigen risico bij de collectieve zorgverzekering: een aantal gemeenten, 
waaronder Rotterddam, vergoedt voor minima het eigen risico bij de collectieve 
zorgverzekering. SP vraagt waarom dat in Goirle niet het geval is. Vraagt of de 
commissie openstaat voor het voorstel om het eigen risico bij de collectieve 
zorgverzekering deels of helemaal te vergoeden. Schriftelijke vragen hierover zijn 
bij de organisatie ingediend.   
Overgewicht / obesitas: vraagt naar out of the box maatregelen om mensen te 
prikkelen om te gaan bewegen. Stelt ontmoediging van autoverkeer bij scholen en 
voorrang voor fietsers voor. Vraagt naar meer groene en uitdagende speelplekken 
en stelt voor om speeltuinen met de € 55.000 ,- voor renovatie om te vormen. 
Vraagt hoe het college echtparen en alleenstaanden stimuleert meer te bewegen. 
SP vraagt verder naar de kwaliteit bij de SW organisatie, een onderzoek over het 
zwembad, taaltrainingen en taalcoaches, aandacht voor de positie van 
(vluchtelingen)vrouwen, de persoonlijke gezondheidscheck en de oversteek 
Rillaersebaan.  

PvdA Algemeen: vindt dat Goirle veel gaat uitgeven en maakt zich zorgen of de 
gemeente voldoende financiële  veerkracht heeft, indien er een kostenverhoging 
komt in het sociaal domein, indien PM posten worden ingevuld of als het een 
beetje tegenzit. Vraagt naar een verantwoord financieel beleid en mist daarin de 
afwegingen van het college.  
Formatie uitbreiding: geeft steun aan formatie uitbreiding om soepeler te kunnen 
functioneren. Vraagt als voorzitter van de werkgeverscommissie ook aandacht 
voor werkdruk op de griffie.   
Verkeersveiligheid voor kinderen bij scholen: ziet aanleiding om de 
verkeersveiligheid voor kinderen aan een onderzoek te onderwerpen. Het 
onderzoek zal wellicht leiden tot aanpassingen en verbetering van de veiligheid. 

VVD Algemeen: had meer terughoudendheid verwacht en gewenst bij de 
voorjaarsnota, want er komt mogelijk nog het nodige op de gemeente af, 
bijvoorbeeld het Jan van Besouw. Is ten aanzien van de 2% OZB verhoging niet zo 
tevreden en komt daar bij de begrotingsbehandeling op terug. 
€ 250.000,- uit reserve sociaal domein: is kritisch t.a.v. dit punt. De gemeente gaat 
investeren en hoopt het geld over te houden uit de overschotten. Stel dat dit niet 
lukt, dan raakt de reserve leeg. Er zijn gemeente die geld tekort gaan komen in het 
sociaal domein, voor Goirle is dat nog de vraag.   
Toegenomen werkdruk:  vraagt waarom dit niet in het samenwerkingsverband 
GHO kan worden opvangen.  
Antwoord op vraag SP over eigen risico in de zorg: geeft aan dat dit landelijke 
aandacht vraagt en in de kabinetsformatie wel aan de orde komt.  

CDA Algemeen: is verrast over de somberheid van de vorige sprekers. CDA wil geld 
besteden aan het dorp want daar is het voor en wil daarin nog een stapje verder 
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gaan dan het college. Er is geld over in het sociaal domein. CDA wil dit geld op een 
nuttige manier besteden, aan de jeugd, aan verenigingen voor sport en cultuur, of 
aan ouderen. De middelen zijn niet bedoeld om in de AWR te stoppen. De 
verhoging OZB stuit tegen de borst maar CDA kan dit accepteren als de verlaging 
van een aantal tarieven eveneens gehandhaafd blijft.  
Antwoord op vraag SP over eigen risico in de zorg: het eigen risico voor minima 
betalen maakt de weg naar de arbeidsmarkt mogelijk niet eenvoudiger. CDA vindt 
het een sympathiek idee om het eigen risico te betalen maar aarzelt.  

Lijst Riel-Goirle Formatie uitbreiding: geeft steun aan de formatie uitbreiding en vindt het 
verantwoord  dat keuzes nu worden gemaakt.  
Wegenbeleidsplan: geeft aan dat er onvoldoende krediet is om integraal beleid te 
voeren en vindt een nader voorstel absoluut bespreekbaar.  
Omgevingsvisie: als het belang van nieuwe wetgeving werkelijk zo groot is dan 
vraagt LRG zich af of dit bedrag genoeg is. 
Cultureel centrum Jan van Besouw: vraagt of het pad dat gekozen wordt de 
oplossing is voor het cultureel centrum, zodat we straks niet opnieuw met 
tegenvallers te maken hebben. 
Antwoord op vraag SP over eigen risico in de zorg: eigen risico voor minima 
betalen maakt het lastiger om de weg naar de arbeidsmarkt te maken.  

 
Advies van de commissie: Het voorstel wordt als  B-stuk doorgeleid naar de gemeenteraad. 
 
Toezegging: capaciteit ambtelijke organisatie. 
De burgemeester zegt toe een overzicht te maken van keuzes (waar kunnen de ambities omlaag of 
worden uitgesteld) en zaken die op ons af komen en waaraan de gemeente moet voldoen, zoals de 
omgevingswet, veranderende dienstverlening, digitalisering, nieuwe kwaliteitscriteria VTH en het 
toenemend aantal woningbouwprojecten.  
 
3. Inlichtingen van het college van burgemeester en wethouders 
Wethouder Harry van de Ven: corrigeert een uitspraak die hij in de vorige commissie heeft gedaan over 
de aanleg van de rotonde bij de Poppelseweg. Op die locatie zou een vervuiling zijn. De wethouder wees 
op een brief van de Provincie waarin staat: als een vervuiling binnen 10 jaar wordt ontdekt, dan kan de 
Provincie daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Er is contact geweest maar de gemeente kan de 
Provincie niet aansprakelijk stellen. In 2009 is alleen het wegdek overgegaan, de rest (grondwal, 
parallelwegen) is al sinds 1987 eigendom van de gemeente, en daarmee is het de verantwoordelijkheid 
van de gemeente. 
Wethouder Harry van de Ven: in de vorige commissievergadering is ook gesproken over de gevaarlijke 
situatie bij de Poppelseweg vanwege de ongelijke ligging van het wegdek en het fietspad. Het college gaat 
kleine maatregelen treffen om de veiligheid te garanderen. Tussen het wegdek en het fietspad worden de 
kinderkoppen die nu te laag liggen en een onveilige situatie veroorzaken op de goede hoogte gebracht.  
 
4.  Vragen aan het college van burgemeester en wethouders 
Er zijn geen vragen. 
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5.  Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.  
 
Aldus vastgesteld door de commissie Algemene Zaken van de gemeente Goirle in haar vergadering van  
17 mei 2017 
 
De voorzitter,     de griffier,      
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Toezeggingenlijst Brede Commissie 19 april 2017 
 
nr Datum Wat Wie Uiterste  afdoeningdatum Wijze afdoening 

1 19 april 2017 Capaciteit ambtelijke organisatie:  
een overzicht maken van keuzes (waar 
kunnen de ambities omlaag of worden 
uitgesteld) en zaken die op ons af komen 
en waaraan de gemeente moet voldoen, 
zoals de omgevingswet, veranderende 
dienstverlening, digitalisering, nieuwe 
kwaliteitscriteria VTH en het toenemend 
aantal woningbouwprojecten.  

Burgemeester 
Mark van 
Stappershoef 
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