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Samenvatting werkgroep GHO, 7 november 2016 

 

Aanwezig: Mark van Stappershoef, Michel Tromp, Berry van 't Westeinde, Bert Schellekens, Mark van 

Oosterwijk, Corné de Rooij en John Boeren 

 

Burgemeester Van Stappershoef heeft een Goirlese werkgroep voor het intergemeentelijke 

samenwerking bij elkaar gebracht: de vier raadsleden die het GHO-traject volgen, de burgemeester, 

de gemeentesecretaris, de griffier en de ambtelijk coördinator. 

 

Op 7 november is deze werkgroep voor het eerst bij elkaar geweest. Zij hebben gesproken over de 

voortgang van de intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder over de volgende 

onderwerpen: 

- De raadsleden hebben meer informatie over de lopende projecten gekregen, maar missen 

nog een link met de drie k's (kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid). 

- Samenwerking tussen de drie gemeenten op primaire/beleidsmatige processen is op dit 

moment nog moeilijk omdat de ICT-voorzieningen niet op elkaar afgestemd zijn. Een voorstel 

om (via een projectleider) gelijkschakeling te onderzoeken, ligt op korte termijn bij de drie 

colleges. 

- Het is gewenst om in de raad opnieuw een discussie over de samenwerking te voeren, vooral 

over de vraag of de uitgangspunten van 2012 nog steeds geldig zijn. In het verlengde hiervan 

liggen vragen als: Houden we nog steeds vast aan bestuurlijke zelfstandigheid? Kan 

beleidsbepaling alleen in Goirle gebeuren? Hoe maken we de samenwerking duurzaam? Wat 

is 'organische groei'? Willen we toch een 'stip op de horizon'? Hoe formuleren we de 

gewenste vorm van samenwerking? Hoe houdt de raad sturing op het proces (democratische 

legitimatie)? 

- Bij deze integrale discussie over de samenwerking GHO dient ook het rapport van de 

rekenkamercommissie en de brief/het standpunt van de provincie betrokken te worden. 

 

De eerder geplande bijeenkomst van raadsleden uit de drie gemeenten (28 november) gaat niet 

door. Het is verstandig dat de raad van Goirle eerst een eigen standpunt over de samenwerking 

inneemt, voordat zij in gesprek gaat met de raden van Hilvarenbeek en Oisterwijk. 

 

Op 19 december komt de stuurgroep bijeen, voor het eerst met burgemeester Van Stappershoef. 


