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Vergadering Commissie  Algemene Zaken 

Opgemaakt door Berry van 't Westeinde, griffier

Aanwezig Stijn van den Brekel ( voorzitter), Marije de Groot-Haen (CDA), Bert 
Schellekens (Lijst Riel Goirle), Johan Swaans (VVD), Mark van 
Oosterwijk (Pro Actief Goirle), Deborah Eikelenboom (SP),  Antoon 
van Baal (PvdA), Willem Couwenberg (Arbeiderspartij Goirle-Riel), 
Burgemeester Mark van Stappershoef, wethouder Theo van der 
Heijden, wethouder Guus van der Put

Afwezig (met kennisgeving) Tim Appels (Groep A)

Deze vergadering kunt u beluisteren op: https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Commissie-Algemene-
Zaken/2017/21-oktober/19:30

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Raadsvoorstel Ombudsvoorziening

 Standpunten fracties
CDA Vindt het een goed voorstel. Het kan een A-stuk worden.
SP Vindt het ook een goed voorstel. Vraagt zich af waarom er altijd zo weinig klachten 

zijn geweest.
AGR Vindt het een goed voorstel. Merkt op dat de verordening van de Nationale 

Ombudsman er niet bij zit.
Advies van de commissie: het raadsvoorstel kan als A-stuk naar de raadsvergadering.

3. Raadsvoorstel Verordening eenmalig riool-aansluitrecht 2018
Standpunten fracties
VVD Is met betrekking tot de voorstellen over tarieven en heffingen blij dat de 

kostendekkendheid wat meer in zicht komt.
Advies van de commissie: het raadsvoorstel kan als A-stuk naar de raadsvergadering.

4. Raadsvoorstel Verordening precariobelasting 2018
Advies van de commissie: het raadsvoorstel kan als A-stuk naar de raadsvergadering.

5. Raadsvoorstel Verordening Marktgelden 2018
Standpunten fracties
LRG Vraagt welke maatregelen zijn genomen om innen van de marktgelden te 

verbeteren.
Advies van de commissie: het raadsvoorstel kan als A-stuk naar de raadsvergadering.

6. Raadsvoorstel toeristenbelasting 2018

Standpunten fracties
CDA Is er al een beeld wat er gebeurt met de uitkomsten van de evaluatie? Als het 
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minder is wat we hoopten, heeft dat dan consequenties?
Advies van de commissie: het raadsvoorstel kan als A-stuk naar de raadsvergadering.

7. Raadsvoorstel Legesverordening 2018 + tarieventabel 2018 
Standpunten fracties
Pro Actief 
Goirle

Resultaten van een onderzoek. Vraagt zich af hoe het college tot het oordeel komt 
wat "goed is" voor wat betreft de kostendekkendheid.

Afspraken en toezeggingen: 
Wethouder Van der Heijden geeft aan dat de kwalificatie "goed" door een bureau is gegeven. Hij zegt toe 
hierover een toelichting te geven bij het verslag.
Advies van de commissie: het raadsvoorstel kan als A-stuk naar de raadsvergadering.
 
8. Raadsvoorstel benoeming leden Rekenkamercommissie
Standpunten fracties
LRG Vindt dit een logisch stuk. 
Advies van de commissie: het raadsvoorstel kan als A-stuk naar de raadsvergadering.

9. Mediation
Gesprek met commissieleden
De burgemeester leidt het gesprek in.
Corné de Rooij geeft aan dat het doel van de motie is om te komen tot minder juridische conflicten. Wij 
zijn er als gemeente voor onze burgers. Er is begrip voor dat er ook regels zijn die nageleefd moeten 
worden. Ook binnen ons gemeentehuis zijn er behoorlijk wat juristen werkzaam en moeten we juristen 
inhuren. Gemeenten die gebruik maken van mediation hebben minder kosten. Het is ook belangrijk om 
juridische conflicten te verkorten. 
Wij respecteren dat we al veel doen. Veel zaken, hoor- en wederhoor, bezwaarschriftenprocedures 
moeten we ook doen. Het doel is om juridische trajecten tot een minimum te beperken. Komen tot een 
oplossing met elkaar in plaats van tegen elkaar. We moeten mediation daarom vrij breed insteken. Een 
belangrijk kenmerk van mediation is dat een onafhankelijk iemand toetreedt. Wij zouden daar samen met 
gemeenten waarmee we al samenwerken een oplossing voor kunnen zoeken. De bedoeling is zo ook fte's 
en euro's te besparen.
Antoon van Baal is het helemaal eens met de doelstelling van de motie om de gang naar de rechter te 
voorkomen. Daar is waarschijnlijk niemand op tegen. Was het niet eens met de motie, omdat de motie  
meer als een dogma was geformuleerd. Een mediator kan ook totaal weggegooid geld en energie zijn. We 
moeten proberen geschillen te voorkomen. We vragen redelijkheid, billijkheid en wijsheid.
In de memo wordt blijk gegeven van heel veel gevallen waar oplossingen gezocht zijn. Dat stelt gerust. Er 
is geen behoefte om veel regels te formuleren.
Onderschrijft de behoefte van het CDA om terughoudend te zijn met de rechtsgang.
Johan Swaans geeft aan dat in de motie goed is verwoord wat pre mediation is. Pre mediation gaat om de 
inzet van communicatieve vaardigheden om conflicten te voorkomen. Is het eens met het betoog van de 
heer De Rooij. Je moet tijdig met de inwoners in overleg. Je moet het niet inzetten als burgers ruzie 
hebben. Als je in de basis goed werkt kun je veel voorkomen.
Bert Schellekens vindt dat het college wat defensief reageert als wordt gezegd dat de afgelopen 15 
maanden uitvoering is gegeven aan de motie. In alle maatregelen die zijn opgeschreven zit geen 
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mediation. Er is daardoor geen invulling gegeven aan mediation zoals dat in de motie is beschreven. Dat 
moet door een onafhankelijke, derde partij gebeuren. Zo kan mediation een duidelijk meerwaarde 
hebben. Er hoeft geen strijdigheid te zijn tussen mediation en handhaving.
Mark van Oosterwijk vindt dat de heer Schellekens een aantal zaken door elkaar haalt, die het college 
goed scheidt. Je hebt beleidsvoorbereiding en andere besluiten zoals bestuursdwang.
Antoon van Baal is het niet eens met de stelling dat de motie van de raad niet is uitgevoerd. Het verdient 
altijd de voorkeur dat met zo licht mogelijke middelen een probleem wordt opgelost. Dat hoeft geen 
mediation te zijn.
Bert Schellekens geeft aan dat bij een niet duidelijk handhavingskader mediation de voorkeur kan hebben. 
Dat kan ook bij een bestemmingsplanwijziging. 
Mark van Oosterwijk vindt dat bij het voorbereiden van een bestemmingsplan, dat een algemeen 
verbindend voorschrift is, er dan geen individueel probleem is. 
Bert Schellekens geeft aan dat het kenmerk van mediation is, dat het onafhankelijk is. Dat kun je inzetten 
op het moment dat er belangentegenstellingen zijn. In een aantal gevallen maakt dat meer kans van 
slagen, dan wanneer de gemeente dat doet.
Corné de Rooij geeft aan dat hij pre mediation ook prima vindt. Maar op het moment dat partijen het niet 
eens zijn, dan is het niet altijd handig dat de gemeente dat doet, die ook een machtspositie heeft. Een 
onafhankelijke bemiddelaar kan daarbij helpen. Mediation kan helpen om tot consensus te komen.
De burgemeester geeft aan dat het college het eens is met het doel van de motie. Maar tegelijkertijd is het 
ook zo dat iedere situatie een eigen benadering vraagt. Voor handhaving hebben we beleid om eerst te 
kijken of iets gelegaliseerd kan worden. Daarna gaan we verder handhaven. Dat leent zich heel moeilijk 
voor mediation. We proberen er altijd uit te komen. Soms zijn mensen niet bereid om te praten en er 
samen uit te komen.
Guus van der Put geeft aan dat het op voorhand lastig is om alleen maar mee te werken aan projecten als 
er volledige overeenstemming is met betrokkenen. Het is ook een taak van de raad om dan een standpunt 
in te nemen. Uiteindelijk moet er een besluit genomen worden. De vraag is of het iets toevoegt dat ook 
een onafhankelijke dezelfde actie voert die het college onderneemt. 

Mark van Oosterwijk had de indruk dat we op weg waren naar een antwoord op de vragen onder aan de 
memo. De raad heeft bij een bestemmingsplan ook een rol in het beoordelen van de kwaliteit van het 
democratisch proces bij een bestemmingsplan. Dan is mediation niet nodig. De vraag is ook waar de 
rekening ligt als twee buren een ruzie hebben.
Bert Schellekens vindt dat de rol van een mediator bij een bestemmingsplanwijziging is, dat hij kan kijken 
of er draagvlak is te krijgen. Dat staat los van de rol van de raad. Je moet het inzetten als het proces stuk 
kan lopen op gebrek aan draagvlak.
Je moet als gemeente oppassen om het in te zetten om geschillen tussen twee burgers op te lossen. Het 
moet vooral niet worden ingesteld om een burenruzie op te lossen. Als je ervoor kiest om mediation toe 
te passen, kost dat geld. Maar je kunt wellicht een meervoud besparen op juridische kosten.
Corné de Rooij geeft aan dat hij in het verleden wel voorbeelden heeft gezien die wij handiger en 
praktischer konden oplossen. Dat is de strekking van de mediationmotie. De belangrijkste reden is om de 
burgers beter van dienst te zijn, we kunnen er ook kosten mee besparen. De motie dient er toe om te 
kijken om een mediator in te zetten en te gebruiken op een positieve manier.
Mark van Oosterwijk vraagt een casus waar de motie wel van toepassing is.
Corné de Rooij verwijst naar een voorbeeld van een casus van een bestemmingsplan aanvraag, waar 
buren samen tot een oplossing komen met hulp van een mediator.
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De burgemeester geeft aan dat hem duidelijk is dat de motie niet ziet op buren die met elkaar ruzie 
hebben. De intentie om eerst in redelijkheid eruit te komen, zonder in formele procedure te komen hoort 
hij bij iedereen. Ook is men het eens met het feit dat casussen heel verschillend zijn. Handhaving is een 
verhaal apart, dan heb je ook met andere aspecten rekening te houden. 
Het college kan wel vaker kijken of externe mediation een goed instrument is om in te zetten. 
Hij is gevoelig voor het argument dat juridische procedures ook geld kosten. Het is ook mogelijk om 
mensen in eigen huis hiervoor op te leiden.

10. Verslag commissie Algemene Zaken van 11 oktober 2017 
Verslag brede commissie van 11 oktober 2017

De  verslagen van de commissies worden ongewijzigd vastgesteld. 
De toezeggingenlijsten worden bijgewerkt.

11. Inlichtingen van het college van burgemeester en wethouders 
Wethouder Theo van der Heijden deelt mee dat op 4 december om 21.20 op NPO 1 een bed and breakfast 
uit Goirle meedoet. Goed om naar te kijken, want dan komt Goirle leuk in beeld. 

12. Vragen aan het college van burgemeester en wethouder
Er zijn geen vragen.

13. Stukken ter kennisname (zie bijlage)
Er zijn geen opmerkingen bij de stukken ter kennisname.

14.        Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur. 

Aldus vastgesteld door de commissie Algemene Zaken van de gemeente Goirle in haar vergadering van 
10 januari 2018.

De voorzitter, de griffier,
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Toezeggingenlijst Commissie AZ  

nr Datum Wat Wie Uiterste  afdoeningdatum Wijze afdoening

1. 23-11-2017 Raadsvoorstel legesverordening: een 
toelichting geven op de kwalificatie dat 
de kostendekkendheid goed is.

Wethouder Theo 
van der Heijden

27-11-2017 De ambtenaar vindt de kwalificatie goed te noemen. 
Dit is gebaseerd op een extern onderzoek waaruit 
blijkt dat het gemiddelde percentage 
kostendekkendheid, over de gehele tabel genomen, 
84% is. Nu hebben we een goede basis om verder te 
groeien naar de norm van 100% die we als 
beleidsuitgangspunt hanteren.


