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Opgemaakt door Berry van 't Westeinde, griffier. 
Aanwezig 
 

Eric Schellekens, (voorzitter), Liselotte Franssen (LRG), Mark van 
Oosterwijk (Pro Actief Goirle), Antoon van Baal (PvdA), Marije de 
Groot (CDA), Arno de Laat (Arbeiderspartij Goirle Riel), Johan Swaans 
(VVD) 
College: burgemeester Mark van Stappershoef en wethouder Theo 
van der Heijden. 
Ambtelijke ondersteuning: Sandra Vermeer (Hilvarenbeek) 

Afwezig (met kennisgeving) Bert Schellekens (LRG), Tim Appels (Groep A),Willem Couwenberg 
(Arbeiderspartij Goirle Riel) 

 
Deze vergadering kunt u terugluisteren op: https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Commissie-
Algemene Zaken/2018/20-februari/20.00 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
2.  Raadsvoorstel realisatie van één gezamenlijk ICT platform voor Goirle, Hilvarenbeek en 

Oisterwijk.  
   
 Standpunten fracties: 
LRG Als je wilt samenwerken is dit de enige oplossing. Een bedenking is de opname van 

een opzegtermijn van vier jaar. Twee jaar is gebruikelijker. Een aantal 
kostenposten is niet opgenomen, waaronder opleiding. Welke opleidingskosten 
komen er nog bij? 

PAG Zou graag zien dat de structurele kosten bij equalit niet hoger uitvallen dan nu bij 
Tilburg. Daagt het college uit die afspraken te maken. We durven de opbrengsten 
van de inverdieneffecten niet te ramen. De harmonisatiekosten zijn nog niet 
opgenomen in het geraamde bedrag. Kunnen we hier een langjarige businesscase 
van maken? Anders dan loopt het zicht op de kosten weg. Wat gaat de 
samenwerking ons opleveren? Wil hier graag van het college een reactie op. 

CDA Het is een organisch overzicht. Vindt dit een goed plan. 
VVD Het plan is een fundament voor verdere versteviging van de samenwerking. Het 

rendement komt pas wanneer we een verdere harmonisatie doorvoeren. We 
moeten erop toezien dat dit ook echt gaat gebeuren.  

PvdA Vindt het goed om efficiency na te streven, maar gelooft niet in een afspraak om 
dit vast te gaan leggen. 

APGR Had dezelfde vragen als Lijst Riel Goirle. Begrijpt dat dit geld gaat kosten. Ziet niet 
dat dit financieel voordeel op gaat leveren. Het samenwerken met het zelfde 
systeem zou ook een financieel voordeel op moeten leveren. 

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

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Commissie-Algemene%20Zaken/2018/20-februari/
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Commissie-Algemene%20Zaken/2018/20-februari/
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3. Raadsvoorstel  Gôolse democratie 
 
Standpunten fracties: 
LRG Sluit zich aan bij de PvdA. Het is vooral informatie ophalen. Als er echt 

besluitvorming genomen moet worden, moeten we als raad goed kijken hoe we 
gezamenlijk tot een besluit komen. Er wordt weinig gezegd over wat dit betekent 
voor het ambtelijk apparaat. Daar moet ook gekeken worden naar de ontkokering. 
Er moet veel meer samengewerkt worden. Het gaat ook intern nog wel iets 
kosten. Schrok in eerste instantie wel van de kosten. Bij een eigen bedrijf wordt er 
ook geïnvesteerd.  

PAG Gaat het er nu eindelijk van komen? Verandering heeft gevolgen voor de rol van 
politieke partijen. De rol van de raad zal minder worden. Meer democratie, 
minder politiek. De verandering kan dan een bedreiging zijn. Wij denken dat je als 
je bereid bent de politieke pet af te zetten er kansen zijn om het raadlidmaatschap 
beter, leuker, efficiënter in te vullen. Wie durft een beetje politieke rol in te 
leveren? 

CDA Er is al veel gezegd. Het wordt leuk, maar ook ontzettend ingewikkeld. We moeten 
het een kans geven. De kwaliteit van de besluitvorming is nu niet altijd optimaal. 
In principe moet de raad het algemeen belang wegen. Daar zitten nuances in, hoe 
je daar met je politieke kleur naar kijkt. De kern is dat wij als raad een soort 
helicopterview moeten hebben. 80% van de verkiezingsprogramma's komen 
overeen. In de fractie is er een aantal punten van zorg: de regiecommissie kan een 
soort "politbureau" worden. Hoe regel je de contacten met de achterban over de 
inhoud? Er wordt genuanceerd over de gevolgen voor de werkdruk gedacht. Geef 
het een kans, maar evalueer op tijd. 

SP De SP is niet bang voor een andere rol als raadslid. We steunen de ambities op 
pagina 2 van harte. Nu kost het € 100.000 om dit andere systeem in te voeren. Dit 
kan ook anders. Er zijn genoeg mogelijkheden om de ambities waar te maken in 
het bestaande model.  

VVD Het onderwerp speelt al heel lang. Staat hierachter. Volgt de opmerkingen van het 
PAG voor een belangrijk deel. Bij bepaalde besluiten moet je je politieke pet 
afzetten. Maar de politieke kleur hangt er wel aan. Mocht het nu helemaal 
verkeerd gaan, kunnen we het nog terugdraaien. Schrok wel een beetje van de 
kosten. Wij gaan er voor! 

PvdA Spreekt van harte de steun uit voor dit voorstel. Steunt de ambities. Die gaan we 
niet bereiken op de manier waarop het nu doen. Ook met het lef om eventueel bij 
te stellen als dat nodig is. Aanvaart ook de aanloopkosten. Wenst onszelf succes. 

APGR Sluit zich aan bij de woorden van mevrouw Eikelenboom. De tijd nu tussen 
commissie en raad is te lang. Vindt dat hij staat voor een groep mensen in de 
gemeente. Staat open voor insprekers, maar heeft het idee dat hij voor een groep 
mensen staat. 

Advies van de commissie: het voorstel wordt als B-stuk doorgeleid naar de gemeenteraad. 
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4. Raadsvoorstel papierloos werken gemeenteraad 
 
Standpunten fracties: 
LRG Heeft een opmerking over de vergoeding. Die bedraagt maximaal € 600,00 dit is 

vrij mager. Komt er een palet korting? Kan daar nog eens goed naar gekeken 
worden? 
Is er inzichtelijk wat er bespaard wordt? De vraag is wat de milieuwinst is. Het 
bespaart papier, maar de servers moeten draaien.  

PAG Als je te lang op een dag achter een beeldscherm zit, kun je last van je ogen 
krijgen. Maar daar zit een eigen verantwoordelijkheid. Als je op papier wilt 
hebben, kun je het zelf uitprinten. 

CDA Vindt het een uitstekend voorstel. Zou over de hoogte van het bedrag geen 
discussie voeren.  

SP Vindt dat papierloos werken als zaligmakend wordt gepresenteerd. Papierloos 
werken is een keus. Hoeveel raads- en commissieleden maken daar al gebruik van. 
Er is nog niet nagedacht over meneer Van den Brekel. Hoe gaan we om met 
mensen die bijvoorbeeld oogklachten hebben. 
Advies ministerie is niet opgenomen in het advies. Als je al acht uur op je werk 
met een computer werkt, dan is het te veel. Daarom vindt zij dat het een keuze 
moet blijven. Als je ogen teveel zijn belast zijn, helpen brillen ook niet meer. 
Vindt het niet nodig dat inwoners iPads voor raadsleden betalen. Zij wil graag een 
goede printer. 

VVD Staat achter het voorstel. Het zijn ontwikkelingen die je niet tegenhoudt. 
APGR Heeft de afgelopen maanden zijn best gedaan om op een iPad te werken, maar 

het lukt hem niet. Het werkt voor geen meter. Wil graag het papier hebben. De 
stukken hoeven niet opnieuw toegestuurd worden bij de raadsvergadering. Dat is 
ook een besparing. 
Wil de papieren versie ontvangen. 

Afspraken en toezeggingen: 
De griffier zegt toe door te geven hoeveel raads- en commissieleden nu al papierloos werken.  
De burgemeester zegt toe inzichtelijk te maken wat bespaard wordt door invoering van papierloos 
werken. 
Advies van de commissie: het voorstel wordt als B-stuk doorgeleid naar de gemeenteraad. 
 
5. Raadsvoorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant 
Advies van de commissie: het voorstel wordt als A-stuk doorgeleid naar de gemeenteraad. 
 
6. Raadsvoorstel instellen commissie voor onderzoek geloofsbrieven 
De voorzitter deelt mee dat de heer Tim Appels en Marije de Groot al hebben toegezegd. Er is nog 
een andere kandidaat nodig. 
De heer Johan Swaans is dan wel beschikbaar. 
Advies van de commissie: het voorstel wordt als B-stuk doorgeleid naar de gemeenteraad. 
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7.  Raadsvoorstel Nota Reserves en voorzieningen 
 
Standpunten fracties: 
CDA Een uitputtend stuk. De financieel specialist vindt het een minimalistische 

benadering van de financiële verordening. Het is een gortdroge opsomming, 
zonder analyse en uitleg. Waarom gaat dit stuk niet via het audit-comité? 

VVD Het stuk moet regelmatig worden aangepast aan regelgeving. Heeft er diagonaal 
door gekeken. Heeft hier minder moeite mee. 

Afspraken en toezeggingen: 
Het voorstel wordt toegevoegd aan de agenda van het audit-comité. 
Advies van de commissie: het voorstel wordt als A-stuk doorgeleid naar de gemeenteraad. 
 
8. Raadsvoorstel Nota Waarderen, Investeren en Afschrijven 
Advies van de commissie: het voorstel wordt als A-stuk doorgeleid naar de gemeenteraad. 
 
9. Verslag van de commissie Ruimte van 21 november 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
De toezeggingen worden bijgewerkt. 
 
10. Inlichtingen van het college van burgemeester en wethouders 
Burgemeester Mark van Stappershoef geeft aan dat de kaderbrief van de Veiligheidsregio ter 
informatie is toegevoegd. 
Wethouder Theo van der Heijden deelt mee dat er ook een kaderbrief van Diamantgroep is 
binnengekomen. De kaderbrief geeft geen aanleiding tot opmerkingen vanuit het college, maar er 
zijn wel een aantal waarschuwingen over ontwikkelingen. Onder andere achterstand op 
indicatiestellingen. 
 
11. Vragen aan het college van burgemeester en wethouders   
Er zijn geen vragen.  
 
12. Stukken ter kennisname   
Er zijn geen opmerkingen bij de stukken.  
 
13. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om  uur.  
 
Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Goirle in haar vergadering van  
13 maart 2018 
 
De voorzitter,     de griffier, 
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Toezeggingen commissie Algemene Zaken 
 
nr Datum Wat Wie Uiterste  afdoeningdatum Wijze afdoening 

1 20 februari 
2018 

Papierloos werken: door te geven 
hoeveel raads- en commissieleden nu al 
papierloos werken 

griffier Voor raad 13 maart 3 raadsleden en 3 commissieleden (van de 10) 
werken nu papierloos. 

2 20 februari 
2018 

Papierloos werken: Inzichtelijk maken 
wat bespaard wordt door invoering van 
papierloos werken 

Burgemeester Voor raad 13 maart Door papierloos te gaan werken behalen we andere 
doelstellingen dan besparen op directe kosten. De 
besparing op papier is zeker aanwezig, echter deze is 
verwaarloosbaar. Net zoals bij de griffie zal op 
ambtelijke uren geen kosten bespaard worden, maar 
wel ruimte ontstaan om andere taken goed op te 
pakken. Werkzaamheden verschuiven waardoor 
meer aandacht besteed kan worden aan de kwaliteit 
van onze dienstverlening. 
 
Met betrekking tot de griffie is de besparing beperkt. 
Doordat nog steeds een "natte" handtekening nodig 
is, moeten alle stukken nog wel uitgeprint worden en 
op papier verwerkt worden. De uren die bespaard 
worden, zijn nodig om de digitale dienstverlening 
verder te verbeteren. 
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