
  
 
Bijeenkomst Klankbordgroep gemeenteraden samenwerking Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk  op 
19 juli 2016 in de raadzaal van de gemeente Goirle. 
 
Aanwezig waren:  
- Cees van Hoof, Gemeenschapslijst Hilvarenbeek 
- Bert Schellekens , Lijst Riel-Goirle 
- Mark van Oisterwijk, Pro Actief Goirle 
- Wil de Kort, PRO Oisterwijk 
- Rob van Seters, PGB Oisterwijk 
- Patrick Simons, VVD Oisterwijk 
- Ruud van de Ven, Algemeen Belang Oisterwijk 
- Machteld Rijsdorp, burgemeester Goirle 
- Hans Janssen, burgemeester Oisterwijk 
- Ryan Palmen, burgemeester Hilvarenbeek 
- Berry van ’t Westeinde, griffier Goirle 
- Liesbeth Collignon, coördinator Hilvarenbeek 
 
 
Toezeggingen/ afspraken:  

- De raadsleden vragen om een korte terugkoppeling  van het gesprek met gedeputeerde op 
donderdag 21/7.  

- Goirle stuurt aan Hilvarenbeek en Oisterwijk het rekenkamercommissierapport toe en de 
griffiers verzorgen daarbij een voorblad.  

- Hilvarenbeek en Oisterwijk behandelen dit rapport in de eerstvolgende Ronde na de zomer, 
Goirle behandelt dit in september op de reguliere wijze als ontvangen onderzoek van de 
rekenkamercommissie. 

- Hierna houdt de werkgroep raadsleden een bredere gezamenlijke sessie (medio oktober), 
voor alle geïnteresseerde raadsleden. De onderzoeker die het rapport opstelde wordt hierbij 
uitgenodigd voor toelichting en gesprek. 

  
Overige constateringen en overwegingen 

- Tot nu toe lijken GS in te stemmen met de manier waarop onze samenwerking zich 
ontwikkelt. Er doen zich weinig bijzonderheden voor. Mocht dit in de (nabije) toekomst 
anders zijn, ook dan zullen GHO zich niet afhankelijk van GS opstellen. De raadsleden gaan uit 
van eigen kracht en van zelfstandigheid dankzij de samenwerking. 

- Oisterwijk geeft aan dat zij, waar het op strategische vraagstukken of beleidsontwikkeling 
aankomt, dit best op regio-niveau oppakt (Hart van Brabant). Goirle doet de suggestie wel 
gezamenlijk in de regio op te trekken, om zo de bestuurskracht te vergroten. 

- Het wordt spijtig gevonden dat het rekenkamercommissierapport niet in gezamenlijkheid is 
opgepakt. Er wordt voor gepleit om een volgend onderzoek, bijvoorbeeld naar de 
doelmatigheid van de samenwerking, gezamenlijk op te pakken. Hierop wordt instemmend 
gereageerd. 



- De mogelijkheid een gezamenlijke rekenkamercommissie in te stellen wordt overwogen. 
Goirle geeft aan op dit vlak al samen te werken met Loop op Zand en Dongen. 

- Zolang de raadskaders voor samenwerking blijven uitgaan van bestuurlijke, financiële en 
ambtelijke zelfstandigheid, bestaat er voor de colleges geen legitieme grond om 
verschillende bestuursvormen te onderzoeken. Ook blijven bij deze operationele 
samenwerking inwoners op afstand. 

- Aangegeven wordt dat het goed zou zijn om naar de verkiezingen in 2018 toe te zorgen dat 
de samenwerking een duurzaam draagvlak heeft. 

   
 
 


