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Opgemaakt door Linde Gasseling 
Aanwezig Commissiegriffier Linde Gasseling 

Voorzitter M. van Oosterwijk 
De heren J. van Iersel (LRG), T. Snels (Pro Actief Goirle) J. Hendrickx (CDA), N. de 
Vries (CDA), T. Snels (Pro Actief Goirle), G. van der Put (PvdA), A. van Baal (PvdA), 
A. de Laat (SP),  P. Schellekens (VVD). 
De dames mw. Eikelenboom (SP), M. Immink (Pro Actief Goirle), K. van Rijswijk de 
Jong (VVD), J. Aerts (LRG),  
Wethouders S. Sperber en J. Van Groenendaal. 
Ambtelijke bijstand  I. van der Horst en N. Hendriks. 

Afwezig - 
 
 
 
Agendapunt 1 

 
Opening en vaststelling agenda 
 

Voorzitter Opent de vergadering en constateert dat de commissie akkoord gaat met de 
agenda. 

 
Agendapunt 2 

 
Uitwerking inzet accommodaties 

Voorzitter Licht toe dat we 8 insprekers hebben en bespreekt de te volgen procedure.  
Dhr. Snels (zie bijlage 
II) 

Maakt gebruik van het spreekrecht. 

Mw. Aerts Heeft er helemaal geen overleg plaatsgevonden vanuit de gemeente? 
Dhr. Snels  
 

In december heeft een inventariserend gesprek plaatsgevonden wat voor 
mogelijkheden we met scouting zien naar aanleiding van het rapport van KPlusV. 
De gemeente zou contact opnemen in januari of februari mocht er iets veranderen 
aan de situatie. Dit is niet gebeurd. 

Dhr. Van Dijck (zie 
bijlage III) 

Maakt gebruik van het spreekrecht. 

Mw. Eikelenboom Hebben de gebruikers gezocht naar een andere oplossing gezien alle onrust?  
Dhr. Van Dijck Nee, er zijn juist groepen bij de Wildacker bijgekomen. Zowel vanuit het Jan van 

Besouw als elders. 
Dhr. Van Iersel Is er gekeken naar de optie om de huur en de consumptieprijzen te laten stijgen? 
Dhr. Van Dijck Met de huidige subsidie kunnen we positief blijven draaien met de huidige 

gehanteerde tarieven. 
Dhr. De Laat Snapt dat het hoogdrempelig is om naar het Jan van Besouw te gaan. Is het ook 

gewoon niet te duur? 
Dhr. Van Dijck Er zijn dan mensen die geen kop koffie meer kopen. Laagdrempelig is gekoppeld 
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aan de prijzen. 
Dhr. Snels Heeft u geparticipeerd in de overleggen van SCAG? 
Dhr. Van Dijck Nee, dat hebben we niet.  
Wethouder Sperber Licht de historie van SCAG toe. 
Dhr. Van den Hout (zie 
bijlage IV) 

Maakt gebruik van het spreekrecht. 

Dhr. Schellekens In het rapport staat over De Deel: het is vooral van belang dat de activiteiten zich 
voort kunnen zetten, maar niet per se de accommodatie. 

Dhr. Van den Hout Ja, dat klopt, we moeten kijken waar me terecht zouden kunnen, verdeeld 
eventueel over verschillende accommodaties. Ook eventueel in de Brede school. 

Dhr. Van Boxtel Maakt gebruik van het spreekrecht. 
Dhr. Schellekens Is een andere accommodatie niet denkbaar? 
Dhr. Van Boxtel We hebben het Jan Van Besouw  bezocht, maar daar zouden de gebruikers niet blij 

zijn dat ze de ruimte moeten delen met ons. Nu hebben we ook een mooie 
bergruimte. Zouden niet weg willen uit De Wildacker. 

Mw. Eikelenboom Heeft u inzicht hoeveel mensen de fotoclub zouden verlaten vanwege hogere 
huurtarieven bij het Jan van Besouw? 

Dhr. Van Boxtel Ja, dat speelt mee, maar weet niet de precieze aantallen. Geeft aan dat de club 
zich thuis voelt in De Wildacker. 

Dhr. Vennix Maakt gebruik van het spreekrecht. 
Dhr. Eikelenboom Wilt dhr. Vennix hartelijk bedanken voor zijn betoog en zijn gedeelde emoties en 

hoopt dat de politiek hier zich laat van doordringen. 
Dhr. Oerlemans Maakt gebruik van het spreekrecht 
Mw. Aerts Vindt het fijn dat er een gebruiker spreekt. 
Dhr. Hoepelman Maakt gebruik van het spreekrecht. 
Dhr. De Laat Zou een verhuizing de doodsteek betekenen? 
Dhr. Hoepelman Het zou heel moeilijk worden. Weet niet wat de precieze consequenties zullen zijn. 
Mw. Dirkmaat Maakt gebruik van het spreekrecht. 
Voorzitter Vertelt de commissie dat de inspraken kunnen worden meegenomen in de 

beraadslaging van vanavond en in april bij de raad.  
Mw. Immink Vindt het fijn dat de raad in het voorstel kan sturen. Het is een complex probleem. 

Er zijn veel belanghebbenden bij betrokken. 
Wil een aantal denkrichtingen meegeven: inwoners moeten steeds meer zichzelf en 
anderen helpen en daarbij zijn accommodaties belangrijk. We moeten zorgen dat 
ook mensen met een beperking kunnen deelnemen in de maatschappij. Kunnen zich 
vinden in een onderzoek naar een verplaatsing van jeugd- en jongerenwerk, maar 
niet direct in een verplaatsing naar De Wildacker.  
Wil de inzet van accommodaties zien in groter perspectief van de transities. Daar 
kunnen we ruimtebehoefte aan koppelen. Mensen met beperkingen moeten in hun 
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omgeving actief kunnen meedoen. Dat sluit aan bij optie 4 en de 
Kantelingsgedachte. 

Dhr. Van der Put Vindt het een goed initiatief om een denkrichting te vragen aan de raad. Het 
college legt een aantal opties voor. Wil een optie toelichten.  
Dhr. van Dijck geeft aan dat wijkaccommodaties niet bestaan op de schaal van 
Goirle. Kunnen we niet tot een stichting samenwerkende wijkcentra komen? Uit de 
bijdragen en het onderzoek is gebleken dat De Deel en De WiIdacker erg op elkaar 
lijken. Kunnen we deze besturen niet opdracht geven te kijken naar mogelijkheden 
om activiteiten in 1 accommodatie te laten plaatsvinden zodat 1 accommodatie 
vrijvalt. Hiermee creëer je ruimte voor stichting Jong.  
Getroffen door de bijdrage van Scouting Goirle, vooral over de opmerking  dat er 
geen overleg heeft plaatsgevonden.  
Omtrent de sporthal: vragen ons af als er twee nieuwe gymzalen worden 
gecreëerd, of je niet leegstand gaat creëren. Is er ook een functie weggelegd voor 
Leystromen? 

Dhr. Schellekens Met realisatie van het Jan van Besouw zijn overige accommodaties overbodig 
geworden. Mainframe is als een gewenste bouwlocatie aangewezen.  
Rapport KplusV: we zitten op een bovengemiddeld niveau aan accommodaties. 
Mainframe is niet te handhaven.  
We moeten naar De Wildacker en De Deel kijken. Is een lastig en emotioneel 
verhaal. Maar feiten zijn duidelijk, we zullen daar beslissingen in moeten nemen. De 
Wildacker wil niet echt kijken naar andere accommodaties, De Deel wel.  
Er vinden in de twee accommodaties geen jongerenactiviteiten meer plaats.  
Over de mogelijkheid de Wmo meer te integreren in wijkcentra. Misschien moeten 
we kijken naar het verplaatsen van het zorgcentrum. Doet hier geen specifiek 
voorstel voor.  
Er is meer aanbod dan vraag aan sportaccommodaties. Laten we sporthal De 
Haspel afbreken en voor de scholen een geschikte zaal maken. Daarbij ook ruimte 
gevend aan exploitatie van De Wissel en De Frankenhal. 

Dhr. Hendrickx Ziet een aantal nieuwe initiatieven ontplooien. Worden deze ingebracht als 
voorstel? 
Het raadsvoorstel is een consistent sluitstuk van de uitgangspunten Back to 
Basics. Het CDA kiest op dit moment voor optie 3. Optie 3 komt het meest 
tegemoet aan het door de raad vastgestelde beleid. Over de nieuwe facetten die 
benoemd worden, moet goed nagedacht worden, ook in relatie met het 
vastgestelde beleid. 

Mw. Immink We moeten Triple T erbij betrekken. Laten we eerst de ontwikkelingen daar 
afwachten.  

Dhr. Van der Put Vraagt het college zijn idee mee te nemen in het vervolgonderzoek.  
Mw. Eikelenboom Staat niet vast of we gaan bouwen op de locatie van Mainframe. 
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Dhr. De Laat Wil meer weten over de situatie met Scouting Goirle.  
Is er in Goirle nog voldoende capaciteit voor grotere zaalgebruikers, zoals 
zaalvoetbal? 
Wanneer denkt er te kunnen worden bezuinigd, wanneer er ook kosten bijkomen 
voor verhuizingen, aanpassingen etc.  

Mevrouw Eikelenboom Onderschrijft de insprekers. De Wildacker leeft. Verscheidenheid aan 
accommodaties zorgt ervoor dat iedereen zijn plek kan vinden. Ook mensen met 
een kleine portemonnee kunnen meedoen. Steeds meer mensen vereenzamen en 
verarmen. De Wildacker draagt bij het oplossen van diverse problemen. SP ziet 
niets in sluiten accommodaties. Als we de pijn delen over alle accommodaties, ook 
over het Jan van Besouw, moeten we het kunnen dragen.  
De Deel en De Wildacker zijn historische gebouwen, dus deze behoren we niet te 
slopen. De Wildacker kan een plek van ontmoeting zijn voor jong en oud.  
Omtrent Sporthal De Haspel: steunt optie 2.  
Het verplaatsen van Mainframe heeft niet de voorkeur.  

Dhr. Van Iersel De ontmanteling van De Wildacker moet niet plaatsvinden. De Deel wil activiteiten 
doorzetten, maar hecht minder waarde aan de accommodatie. Eventuele 
verplaatsing naar andere locaties kan worden onderzocht. Lijst Riel Goirle is voor 
het verplaatsen van Mainframe. De jongeren en de ouderen die vroeger bij De 
Instuif zaten zouden weer gecombineerd kunnen worden bij De Wildacker.   
Vraagt of er twee klassen tegelijk in de nieuwe gymzaal kunnen sporten. Het 
Schrijverke wordt niet vermeld in de stukken. Bij genoeg capaciteit kunnen we 
instemmen met voorstel.  
In overleg met de scouting moet een oplossing worden gezocht. 
Vindt het voorstel van de PvdA voor een stichting Wijkcentra een goed idee. 
Tarievenaanpassing is ook een mogelijke oplossing. Met minder subsidie beter 
financieel beleid. 

Wethouder Sperber De SP doet het voorkomen alsof het college de Wildacker wil sluiten. Mochten er 
alternatieven zijn, kan de raad die inbrengen. 
Omtrent het gaan halen van de bezuinigingen: je kunt pas gaan inboeken als je 
realiseert en daar is onderzoek voor nodig. 
Het is aan de commissie of ze liever de pijn verdeelt over alle accommodaties. 
Maar de inzet van Back to Basics is dat we juist niet wilden gaan kaaschaven.  
Weet niet of De Wildacker een monument is. Of het een monument is, weet hij 
niet.  
Vindt het idee van de PvdA een goede aanzet. 
Uit onderzoek blijkt dat je Mainframe het beste op 1 eigen locatie kunt plaatsen. 
De oorspronkelijke insteek van Instuif bestaat niet meer.  

Dhr. Van der Put Hoe wordt het voorgestelde onderzoek ingevuld? 
Wethouder Sperber Het onderzoek wordt gekoppeld aan de denkrichting van de raad/commissie. 
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Wethouder van 
Groenendaal 

Proeft bij sommigen de gedachte dat het college een accommodatie wil sluiten. 
Stelt dat niet voor. Vraagt de raad om een denkrichting om de bezuiniging te halen. 
Zegt toe alsnog met de Scouting Goirle in gesprek te gaan over de 
mogelijke veranderingen die gaan plaatsvinden naar aanleiding van het 
accommodatiebeleid.  
Grotere zaalgebruikers kunnen eventueel gebruik maken van De Wissel.  

Voorzitter Het is aan de commissie om de raad te adviseren. Dhr. Van der Put heeft een 5e 
optie voorgesteld. Wil de commissie uitnodigen tot een advies.  

Dhr. Hendrickx LRG wil De Wildacker open laten blijven. Welke gedachte hebben ze daarbij? 
Optie 3 is voor het CDA het beste. Wil nog geen uitspraken doen over nieuwe 
voorgestelde denkrichtingen. Is het eens met dhr. Schellekens. We moeten kijken 
welke optie het beste aansluit bij Back to Basics.  

Dhr. Schellekens Vraagt of we het bij 50.000 euro bezuinigen moeten laten en of we recht doen aan 
Back to Basics.  

Dhr. Van der put Is er een voorstander van om de activiteiten van St. Jong te verplaatsen. In het 
vervolgonderzoek moet gekeken worden naar het verplaatsen van het 
Zorgcentrum. Wethouder ziet in dat jongeren en jeugdwerk in een multifunctionele 
accommodatie niet wijs is. Overweegt om met een motie of amendement te komen 
zodat de taakstelling duidelijk is. 

Dhr. Snels Kan instemmen met dhr. Van der Put; een uitbreiding van optie 4 door het 
samenvoegen van de twee besturen. We moeten goed kijken hoe we een en ander 
kunnen samennemen met Triple T: hoe worden nieuwe Wmo zaken ingevuld en het 
kapitaal wat daar mee vrij komt.   

Dhr. Hendrickx Er gaat geen geld verdiend worden met de transities. Het is de gedachte dat 
gemeenten efficiënter kunnen werken omdat ze dichter bij de burger staan, 
waardoor we uiteindelijk als gemeente minder geld ontvangen. 

Dhr. Snels Bij vrijwilligers zit veel kapitaal.  
Dhr. Schellekens Meent dat er niets mis is met optie 4, maar daar zit geen bezuiniging in.  
Mw. Aerts Hoe lang gaat het nog allemaal nog duren? We zijn begonnen in 2005 met een 

vernieuwd accommodatiebeleid. Er ligt nu een nota voor. We hebben zelf als raad 
besloten om de subsidie om deze manier te regelen. We moeten een transparante 
berekeningssystematiek en subsidiesystematiek samenstellen. Dan discussiëren 
we over een denkrichting. Een onderzoek moet zo snel mogelijk plaatsvinden. 
Vraagt zich af of dit onderzoek leidend of adviserend is.  

Mw. Eikelenboom Het verplaatsen van Mainframe heeft niet de voorkeur, wanneer jongere en oudere 
jeugd bij elkaar blijft. 
De SP kiest voor optie 4. Daar zou het geld voor het vervolgonderzoek ook in 
gestopt moeten worden. 
Wil meer informatie om een standpunt in te kunnen nemen over de scouting. 

Wethouder Sperber We moeten blijven denken dat de commissie een oplossing moet gaan kiezen. Als 
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wethouder wil hij zo snel mogelijk beginnen.  
Of het rapport van KplusV leidend is: het is een leidraad, maar niet leidinggevend.  
Niet alles wordt ingezet om het Jan van Besouw veilig te stellen, maar ziet wel 
graag dat het Jan van Besouw blijft bestaan.  

Voorzitter Concludeert dat er voorkeuren zijn uitgesproken voor optie 3, 4 en 5 (een 
motie/amendement van dhr. Van der Put), over opties 1 en 2 zijn er weinig 
positieve geluiden gehoord. Omtrent de binnensportaccommodaties wordt optie 2 
als beste optie gezien. Er is de toezegging gedaan dat er in overleg wordt getreden 
met de Scouting en dat de commissie hierover wordt geïnformeerd. Concludeert 
dat het stuk als B-stuk zal worden doorgeleid naar de raad.  

 
Agendapunt 3 
 

Projectplan Triple T 

Voorzitter Licht het voorstel toe. Benadrukt de rol van de raad ook in het kader van de 
strategische agenda.   

Mw. Van Rijswijk De 
Jong 

Kijkt naar de planning van de transitie van Awbz naar Wmo. Vraagt zich af of de 
uitvoeringsagenda en de verordening niet eerder in de raad kunnen komen dan op 
31 oktober.   

Dhr. Hendrickx De gemeente heeft ervoor gekozen om de transities in één projectplan te vatten. 
Daarvoor verdient het college alle steun. De transities zijn nogal wat. Er zijn ook 
nog veel onduidelijkheden vanuit Den Haag. 
In het raadsvoorstel op p. 2 wordt een aantal termijnen genoemd. Zijn deze in 
beton gegoten of kunnen die ook dynamisch geïnterpreteerd worden? 
Hoe gaan we de groepen in beeld krijgen in deze transities? 

Mw. Aerts Wil graag een thema avond organiseren om de doelgroep in beeld te krijgen. 
Er zijn drie beslispunten. Geldt Back to Basics ook voor de transities? En bestaat 
er dan een rangorde? 
In de regionale samenwerking is besloten om passend onderwijs niet mee te 
nemen. De gemeente neemt dit echter wel mee. Waarom is hiertoe besloten?  

Dhr. Van Baal Wil complimenteren voor de stukken. Er is nog veel onduidelijk. Er zullen minder 
middelen beschikbaar zijn. Kosten weten we niet, ook niet hoeveel we krijgen. Er 
zal veel samengewerkt moeten worden met andere gemeenten. Ook wordt er veel 
inspanning gevraagd van de eigen organisatie. Is van mening dat we moeten zorgen 
dat er intern voldoende menskracht beschikbaar is en dat moet worden voorkomen 
dat er sprake is van een beleidsarme invoering. 
Het voorstel voor een thema avond wordt onderschreven. Mogelijk moet er ook 
nog extra aandacht worden besteed aan de kaderstellende rol van de raad. 
Het onderwerp staat op de strategische raadsagenda. Een thema avond is een 
goede start. 

Dhr. Schellekens De VVD vindt het een ambitieus plan. Maakt zich zorgen over de controlerende 
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taak. Er moet geborgd worden dat dit goed gebeurd. Wat zijn de consequenties 
voor de gemeente bij budgetoverschrijding?  

Voorzitter Licht een mogelijke thema avond toe van Stichting Zet die aansluit op dit 
agendapunt. De potlooddatum voor deze thema avond is 7 mei. 

Wethouder Sperber De planningen zijn gekoppeld aan de invoering van wetgeving. Back to Basics blijft 
ons achtervolgen. We gaan letten op de thematiek achter de Wmo zoals 
zelfredzaamheid. Het gaat er in eerste instantie om dat mensen op een juiste 
manier kunnen participeren in de maatschappij.  
Wanneer meer ambtelijke uren worden ingezet, moet daar ook financiële ruimte 
voor zijn. Men is echter terughoudend met inplannen van uren en het inhuren van 
externen. Er zijn wel implementatiegelden, maar we weten niet of dit afdoende is.  
Bij budgetoverschrijding hebben we een begrotingstekort, dan zullen we uit eigen 
middelen moeten bijleggen. 

Wethouder Van 
Greonendaal 

Passend onderwijs is toegevoegd omdat het ook veel raakvlakken met de jeugdzorg 
heeft. Waarnodig doen we dingen samen met andere gemeenten, maar zo veel 
mogelijk pakken we zelf op. Samenwerking vindt plaats wanneer dit een 
toegevoegde waarde heeft. 

Mw. Van der Horst De termijnen in het raadsvoorstel zijn opgesteld op basis van de informatie over de 
data van de transities die we nu hebben en waar we wettelijk aan moeten voldoen. 
Er is echter veel onzeker. Mogelijk zal de planning nog verschuiven. 
In de raad van 30 oktober komt de verordening aan bod. In september de 
keuzenota waarin onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen: subsidies, 
prestatieafspraken, contracten, alternatieve oplossingen etc. Deze nota zal richting 
geven aan de verordening en uitvoeringsagenda. Dan zal ook het college in 
september een keuze maken over de verordening. Daarna komt het in oktober in de 
raad. 

Mw. Immink Sluit zich aan bij dhr. Van Baal. 
Mw. Aerts Zie ook de site samenwerkenvoordejeugd.nl. Daar kun je alles op vinden en kun je 

ook vragen stellen. 
Mw. Eikelenboom Is enthousiast over een thema avond. 
Dhr. Hendrickx Is ook voor het organiseren van een thema avond. 
Voorzitter Vat samen dat de thema avond voor een deel uit informatie uitwisseling zal 

bestaan, een deel uit verkenning van de doelgroepen en tot slot afconcluderen (wat 
kunnen we hiermee als raad, wat vinden we belangrijk). 

Wethouder Sperber We kunnen nu niet meer uren besteden aan de transities zonder dat ander werk in 
gedrang komt. Zie ook de site www.wmo.nl.  

Voorzitter Concludeert dat ergens begin mei een thema avond zal worden georganiseerd. Op 
verzoek van de SP wordt het stuk doorgeleid naar de raad als B-stuk. 

 
 

http://www.wmo.nl/


GEMEENTE GOIRLE 
Griffie 
 

 
 
 

 
   

Verslag vergadering commissie Welzijn 
Gehouden op 20 maart 2012 

  

 

 8

Agendapunt 4 
 

Instellen legeskosten bij aanvraag en aanleg gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken 

Dhr. De Laat Mensen die een aanvraag doen hebben ook al leges betaald voor een 
gehandicaptenparkeerkaart. Moeten hier weer zo veel kosten aan verbonden zijn? 

Mw. Aerts Sluit zich aan bij dhr. De Laat. Je kan ook verhuizen; moet je dan ook weer dat hele 
bedrag aan leges betalen? In Tilburg zijn de kosten bij het verhuizen minder.  

Mw. Immink Heeft moeite met het voorstel. Er is eerder in de raad besloten om 70.000 euro 
minder te bezuinigen op de Wmo. Op basis van dat feit is een verordening 
opgesteld waarin is afgesproken dat mensen met een inkomen onder 1,75 keer de 
bijstandsnorm voor de aanvraag en aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats 
met rust zouden worden laten. De meest kwetsbare groep wilden we in dat opzicht 
geen extra kosten laten betalen. Met dit voorstel raken we juist de meest 
kwetsbaren. 

Dhr. Van der Put Sluit zich aan bij mw. Immink. We raken met dit voorstel de Goirlenaren die het al 
moeilijk hebben. Het doet pijn om dit te besluiten. Het voorstel van mw. Aerts 
spreekt hem aan. 

Dhr. De Vries De aanleiding voor dit voorstel is een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep: 
wil meer informatie over deze uitspraak. Heeft de uitspraak ook betrekking op 
andere voorzieningen binnen de Wmo? 
De tarieven zouden kostendekkend zijn. Het aanvragen van een gehandicapten 
parkeerplaats kost 70 euro. Dit behelst een medisch onderzoek en een 
verkeersonderzoek. Dat kan toch niet dekkend zijn? Het verlengen van een invalide 
parkeerkaart kost ook 70 euro en daar zijn geen onderzoeken voor nodig.  
Zou graag de reactie van het Platform Minima willen zien.  

Wethouder Sperber We hebben nog geen reactie van het Platform Minima ontvangen. Wanneer deze 
binnenkomt, zal hij deze aan de raad doorsturen. 70 euro voor de eerste aanvraag 
van de gehandicapten parkeerplaats is in 2011 besloten. Dit is niet kostendekkend, 
maar uitkomst van een politiek debat. 70 euro voor een invalide kaart klopt.  
Over de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep: hier is al raadsinformatie over 
verstrekt. Hierbij zijn geen gevolgen voor andere voorzieningen, behalve voor de 
regiotaxi.  

Dhr. Hendriks Hoort net voor het eerst over de mogelijkheid voor vermindering van kosten bij 
verhuizing van mw. Aerts. 

Mw. Aerts Strikt genomen valt de aanleg van de gehandicapten parkeerplaatsen niet onder de 
Wmo. Dan zou je wel die regeling van 1,75 de bijstandnorm kunnen toepassen.  

Dhr. De Laat Gehandicapten met een laag inkomen moeten niet nog een keer gestraft worden. 
SP is het eens met de PvdA en Pro Actief Goirle. 

Wethouder Sperber Het valt strikt niet onder de Wmo, maar we hebben de aanleg wel altijd betaald uit 
de Wmo.  

Dhr. Hendriks De raad zou kunnen besluiten om geen leges te gaan toepassen. We passen nu wel 
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de Wmo criteria toe en als we dat laten toetsen door de rechter, dan mag je geen 
inkomensgrenzen hanteren in de Wmo. Als we niet voor iedereen de mogelijkheid 
willen creëren om een gratis gehandicaptenparkeerplaats aan te vragen, dan 
moeten we leges gaan vragen en de legesbepalingen staan niet toe dat er 
inkomenscriteria worden gehanteerd en dan is het gelijke monniken, gelijke kappen 
ongeacht het inkomen. 

Dhr. Van der Put Niemand vraagt ervoor om gehandicapt te zijn. Heeft de voorkeur om geen leges te 
heffen. Komt mogelijk met een amendement in de raad. 

Voorzitter Concludeert dat een drietal fracties moeite heeft met het onderliggende 
raadsvoorstel. De PvdA komt mogelijk met een amendement. Het stuk wordt 
doorgeleid als B-stuk.  

 
Agendapunt 5 
 

Vaststellen verordening Leerlingenvervoer 2012 

Voorzitter Licht het voorstel toe.  
Dhr. De Vries Vindt het een mal voorstel. Eén woordje wordt veranderd, omdat de term 

gehandicapte leerling te beladen zou zijn.  
Artikel 25: het begrip wordt hier gedefinieerd. Als je dit legt naast artikel 1 dan 
wordt hier gesproken van een structurele handicap. Zou dit ook in artikel 25 willen 
terugzien.  

Dhr. De Laat Heeft woorden van gelijke strekking. Zijn er nog andere dingen gewijzigd dan de 
benaming? 

Wethouder Van 
Groenendaal 

Het is inderdaad een aanpassing van de term gehandicapte leerling en toevoeging 
van de term structureel. Puur in de artikelen zelf is de term veranderd, niet in de 
betiteling van de hoofdstukken. Aangezien we dit regionaal gaan regelen, willen we 
bij elkaar aansluiten en de modelverordening hanteren. (zie bijlage V voor een 
toelichting op de term structurele handicap) 

Mw. Van Rijswijk De 
Jong 

In de algemene bepalingen, artikel 1 wordt het begrip gecorrigeerd 
verzamelinkomen gehanteerd: dit begrip bestaat niet meer. 

Wethouder Van 
Groenendaal 

Past het begrip gecorrigeerd verzamelinkomen aan. 

Voorzitter Concludeert dat het stuk zal worden doorgeleid als A-stuk. 
 
Agendapunt 6  Jaarverslag leerplicht 2010-2011 

 
Dhr. De Vries Schoolverzuim is een belangrijke zaak. Het is echter zaak dat niet een enorme 

kerstboom wordt opgetuigd. We moeten eens uitrekenen wat het aan geld kost; 
denkt dat we dan schrikken. Wil puur toezicht houden op het schoolbezoek van de 
leerlingen. Hogere procesmanagers lijkt hem teveel van het goede. 

Wethouder Van Het is een wettelijke verplichting dat wij dit doen. De kosten vallen zijns inziens 
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Groenendaal echter mee. Er is een leerplichtambtenaar en de rest wordt aan Tilburg uitbesteed. 
Zoekt de precieze kosten uit die samenhangen met de leerplicht.  

Voorzitter Concludeert dat het stuk wordt doorgeleid als A-stuk.  
 
Agendapunt 7  Begroting 2012 Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle 

 
Voorzitter Licht het agendapunt toe. 
Dhr. Snels De begroting 2012 laat een behoorlijke overschrijding zien.  
Dhr. Van der Put Waarom is de begroting nu weer te laat? BOOG moet voor een bepaalde termijn de 

begroting en jaarverslagen inbrengen. Ze zijn telkens weer te laat.  
Dhr. Schellekens p. 2 twee jaar vinden overschrijdingen plaats: dan kun je niet spreken van 

eenmalig. Er is een behoorlijk eigen vermogen wat hem verbaast. 
Dhr. De Vries Heeft dezelfde opmerkingen als dhr. Van der Put. Moeten gaan nadenken over 

mogelijke sancties die moeten gaan volgen. 
Dhr. De Laat We maken ons zorgen dat ze voor 2011 en 2012 flink in de min gaan. 
Wethouder Van 
Groenendaal 

De stukken zijn voor 31 december ingediend en daarmee op tijd. Als u dit anders 
wilt, dan moet u de statuten aanpassen. 

Dhr. Van der Put Deze organisatie heeft geen autorisatie om uitgaven te doen. Stukken moeten op 
zodanig moment worden ingediend dat ze voor 1 januari kunnen worden 
goedgekeurd. Dan moet er rekening worden gehouden met de raadscyclus. 
Indienen in december is dan laat. 

Wethouder Van 
Groenendaal 

De commissie wordt geïnformeerd over wat de precieze verplichtingen zijn 
van BOOG omtrent het indienen van de begroting bij de gemeente (gericht 
op het moment van aanlevering) en de daaropvolgende behandeling in de 
raad. 

Voorzitter Concludeert dat het stuk zal worden doorgeleid als B-stuk. 
 
Agendapunt 8  Verslag van de brede commissie van 14 februari 2012 

 
Voorzitter Heeft geen opmerkingen ontvangen. Dit verslag is tevens een agendapunt in de 

commissie Ruimte en Algemene Zaken deze week. Wordt na deze commissies 
vastgesteld.  

 
Agendapunt 9 Inlichtingen van het college van burgemeester en wethouders 

 
Voorzitter Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.   
 
Agendapunt 10 Vragen aan het college van burgemeester en wethouders 
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Voorzitter De vragen van Lijst Riel Goirle en de bijbehoren antwoorden zijn verspreid.  
Mw. Aerts Is er meer nieuws over de verplaatsing van De Kameleon? 

Er is het plan om de nieuwbouw van basisschool De Vonder naar voren te schuiven 
naar 2014. Loopt De Vonder geplande verplaatsing naar 2014 nu mogelijk 
vertraging op bij ziekte van dhr. Van Bezouw?  

Wethouder Sperber Omtrent de hoge kosten van het VNG congres: hier heeft het college geen mening 
over. 

Dhr. Van Iersel Dhr. Van Bezouw is ziek en zijn werkzaamheden worden door mw. Hakkert 
waargenomen. Gaat er nu niet veel kennis verloren? Bijvoorbeeld met betrekking 
tot het onderwijshuisvestigingsplan. Vraagt hoe het college tegenover de hoge 
kosten van het VNG congres staat.  

Wethouder Van 
Groenendaal 

Dhr. Van Bezouw is inderdaad ziek. Het onderwijshuisvestingsplan is in april aan de 
orde. Ook dan wordt er besloten over de locatie van De Kameleon. Door de ziekte 
van dhr. Van Bezouw redden we dit waarschijnlijk niet, maar er wordt hard 
gewerkt om dit in mei te laten plaatsvinden.   
De Vonder loopt niet direct vertraging op door zijn ziekte. Er is een 
intentieverklaring met de Leyakkers om de bouw naar 2014 te halen. De 
onderhandelingen met Leystromen verlopen echter moeilijk. Informeert de 
commissie hierover.  

 
Agendapunt 11 Stukken ter kennisname (zie bijlage) 

 
Voorzitter Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt. 
 
 
Agendapunt 11 Rondvraag 

 
De heer De Vries 15 mensen hebben hun scootmobiel ingeleverd. Zijn door de invoering van eigen 

bedragen nog meerdere mensen die een voorziening hebben opgeven? Zijn hier 
cijfers over? 

Wethouder Sperber Beantwoordt bovenstaande vragen bij het verslag.  
Dhr. Snels De Frankenhal is niet wedstrijdwaardig voor een aantal sporten. Nieuwe sportzalen 

moeten wel voor alle sporten wedstrijdwaardig zijn.  
Mw. Aerts Geeft haar complimenten voor de herinrichting van de Oranjebuurt. De mensen zijn 

erg tevreden.  
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De voorzitter sluit de vergadering af om 23.20 uur. 
 
Aldus vastgesteld door de commissie Welzijn van de gemeente Goirle in haar vergadering van 26 april 2012. 
 
 
 
 
M. van Oosterwijk       L. Gasseling 
de voorzitter       de commissiegriffier 
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commissie Welzijn 
Datum raad 
- commissie 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Feitelijke 
Afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

29 november 
2011 

De verenigingen krijgen een evaluatieformulier toegezonden over het 
herijkingstraject Back to Basics  en de commissie Welzijn krijgt deze ter 
kennisname toegestuurd.  

Wethouder 
Sperber 

Juli 2012  B&W zal de evaluatie uitbreiden naar 
alle betrokken organisaties en hiervoor 
een onafhankelijke partij opdracht 
geven.  

20 maart 
2012 

Er wordt alsnog het gesprek aangegaan met Scouting Goirle over de 
mogelijke veranderingen die gaan plaatsvinden in het kader van het 
accommodatiebeleid en de commissie wordt hieromtrent op de hoogte 
gehouden. 

Wethouder van 
Groenendaal 

   

20 maart 
2012 

Het begrip gecorrigeerd verzamelinkomen in de Verordening 
Leerlingenvervoer 2012 wordt aangepast. 

Wethouder van 
Groenendaal 

Bij verzenden 
raadsstukken 

 Is aangepast in het raadsvoorstel. 

20 maart 
2012 

De kosten die samenhangen met de leerplicht worden in kaart gebracht 
(waaronder toezicht en handhaving).  

Wethouder van 
Groenendaal 

Bij verslag  (voor 2011)  
Gem.Goirle:  €  29.845,00 
Gem. Tilburg €   3.166,00 
 
Totaal:          € 33.011,00 

20 maart 
2012 

De commissie wordt geïnformeerd over wat de precieze verplichtingen zijn 
voor BOOG omtrent het indienen van de begroting bij de gemeente (gericht 
op het moment van aanlevering) en de daaropvolgende behandeling in de 
raad. 

Wethouder van 
Groenendaal 

Bij verslag  Zie bijlage VI. 

20 maart 
2012 

De Leyakkers heeft een intentieverklaring ondertekend om de bouw van 
basisschool De Vonder naar 2014 te schuiven. De commissie wordt over 
mogelijke ontwikkelingen/wijzigingen hieromtrent geïnformeerd.  

Wethouder van 
Groenendaal 

   



GEMEENTE GOIRLE 
Griffie 
 

 
 
 

 
   

Verslag vergadering commissie Welzijn 
Gehouden op 20 maart 2012 

  

 

 14

Datum raad 
- commissie 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Feitelijke 
Afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

20 maart 
2012 

De vragen over het gebruik van de scootmobiel en de invoering van eigen 
bijdragen voor Wmo voorzieningen worden bij het verslag gevoegd. 

Wethouder 
Sperber 

Bij verslag Bij verslag Zie bijlage VII. 
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BIJLAGE I 
 
Vragen Lijst Riel Goirle 
Na.v. de B&W-besluiten heeft LRG twee vragen: 
 
Ad 2: randvoorwaarden en aandachtspunten brede school in Riel. 
Fijn dat er voortgang komt in dit plan, kan de raad inzage krijgen in de randvoorwaarden en aandachtspunten, 
en als dit ook nog in de raad zou moeten komen, waarom is het dan niet in de commissie volgende week al 
meegenomen? 

1. Kan de raad inzage krijgen in de randvoorwaarden en aandachtspunten ? Antwoord: ja 
 

2. Als dit ook nog in de raad zou moeten komen, waarom is het dan niet in de commissie volgende week 
al meegenomen ?  Antwoord: Het vaststellen van de randvoorwaarden is een bevoegdheid van het 
college van B&W en niet van de gemeenteraad.   

 
Ad 8: punt drie: voor de collectieve ziektekostenverzekering wordt 2012 een overgangsjaar. Waarom? Valt deze 
verzekering ook onder de gewijzigde regels m.b.t de inkomenstoets? Of gaat deze regeling helemaal verdwijnen? 
 
Het is zeker niet zo dat er besloten is om de collectieve ziektekostenverzekering voor minima te laten 
verdwijnen. Zowel CZ als VGZ bieden aan minima in Goirle nog een uitgebreide aanvullende verzekering tegen 
een gunstige prijs. Door de verhoging van de inkomensgrens van + € 90,00 naar 110% van het sociaal 
minimum wordt de doelgroep zelfs nog iets groter. 
  
Is de gezinsinkomenstoets van toepassing? 
Volgens de wetgever is een collectieve ziektekostenverzekering voor minima een vorm van 
categoriale bijzondere bijstand. Voor de bijzondere bijstand (WWB) geldt inderdaad vanaf 1 januari 2012 de 
gezinsinkomenstoets. Dit betekent dat nieuwe aanvragers daar vanaf 1 januari 2012 direct mee geconfronteerd 
worden. 
  
Gunstiger overgangsrecht vastgesteld  
Door de wetgever is waarschijnlijk wel overgangsrecht geformuleerd. Ik zeg hier bewust waarschijnlijk omdat 
het overgangsrecht voor verschillende regelingen, verschillend is geformuleerd. De wettekst en 
de kamerstukken zijn multi-interpretabel en worden door deskundigen divers uitgelegd. Het wettelijke 
overgangsrecht zou tot 1 april 2012 gelden. Dit betekent dat mensen die op 31-12-2011 reeds collectief 
verzekerd waren pas na 1 april 2012 met de gezinsinkomenstoets te maken krijgen.  
Het college heeft nu besloten om het overgangsrecht voor reeds verzekerden te verruimen en door te laten lopen 
tot 1 januari 2013. Dit voorkomt dat mensen na 1 april 2012 niet meer deel kunnen nemen aan de collectieve 
verzekering voor minima maar niet kunnen overstappen naar een andere verzekeraar omdat dit alleen rond de 
jaarwisseling mogelijk is.  
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Mensen worden wel geïnformeerd dat zij vanaf 1 januari 2013 geen recht meer hebben en een nieuw aanbod 
krijgen van CZ of VGZ of kunnen overstappen naar een verzekeraar naar keuze. 
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BIJLAGE II 

 
 

 Scouting St. Willibrord Goirle 
 

Secretariaat:  Ingrid de Laat 
 J. A. Thijmlaan 14 

 5051 MR  Goirle 
 013 – 534 0 535 

 scouting.goirle@home.nl 
                        www.scoutinggoirle.nl 

 
 
 
 
Betreft: Reactie accommodatieonderzoek. 
 

Goirle, 15 maart 2012 
 

Geachte leden van de raad, 
 
Op vrijdag 9 maart hebben we kennis genomen van het raadsvoorstel “ nota denkrichtingen inzet 
accommodaties” . Hierin wordt een denkrichting geschetst waarin wordt bezuinigd op de accommodatiesubsidie 
van scouting Goirle. De denkrichting is niet eerder met ons besproken en verrast ons dan ook.  Middels dit 
schrijven wil ik u een reactie geven hierop, ter overweging van de besluitvorming.  
 
Kinderen en jongeren die opgroeien tot evenwichtige burgers die hun verantwoordelijkheid nemen in de 
maatschappij is niet alleen de doelstelling van uw gemeentelijk jeugdbeleid, maar ook de basis van de 
activiteiten van scouting Goirle. Iedere week spelen 150 kinderen en jongeren het scoutingspel. Ook iedere 
week zetten meer dan 50 vrijwilligers zich in om hen een avontuurlijke tijd te bieden, maar vooral om hen te 
begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Kinderen en jongeren ontdekken bij Scouting spelenderwijs 
vaardigheden die in hun latere leven van groot belang zijn, zoals leiding nemen, samenwerken en organiseren. 
Scouting leert hen om respectvol met zichzelf en met anderen en hun omgeving om te gaan. 
 
Scouting Goirle heeft een warme band met de Goirlese samenleving. Ons activiteitenaanbod is erg breed, van 
sport en spel en creatieve activiteiten tot outdoor activiteiten en techniek. Recent onderzoek onder onze leden 
heeft uitgewezen dat de kinderen en hun ouders de kwaliteit van de activiteiten en leiding met een 8 
waarderen. Ons warme hart voor de gemeenschap blijkt ook uit de hulp die we bieden bij de jaarlijkse 
dodenherdenking, schoonmaakacties in de natuur en het inzamelen van geld voor goede doelen. 
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In het raadsvoorstel dat nu voor ligt, wordt voorgesteld flink te korten op de accommodatiesubsidie die scouting 
Goirle ontvangt. Juist positief investeren in de jeugd voorkomt grote problemen in de toekomst. Voor ons is deze 
subsidie, naast een letterlijke blijk van waardering voor het vele werk dat de vrijwilligers verzetten, ook een 
belangrijke bron van inkomsten. Op deze manier kunnen we de activiteiten voor alle kinderen in Goirle zo 
toegankelijk mogelijk houden en houden we scouting Goirle levensvatbaar. 
 
Bij het nemen van een besluit roepen we u op onze kinderen niet (letterlijk) het kind van de rekening te laten 
worden. Een investering in de jeugd is investeren in de toekomst! Een maatschappelijk betrokken en actieve 
jeugd is een kapitaal waard. We zijn graag bereid om in overleg met de gemeente te bezien op welke wijze wij 
onze rol nog kunnen invullen en kunnen bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen. We zouden graag zien dat 
pas nadien de besluitvorming plaatsvindt. Voor een effectief jeugd- en jongerenbeleid is samenwerking tussen 
de gemeente en de jeugd- en jongerenorganisaties van groot belang.  
 
We lichten het bovenstaande graag toe in een persoonlijk onderhoud en nodigen u uit om aanwezig te zijn bij een 
van onze activiteiten op zaterdag 20 of zaterdag 24 maart om 14:00, om op die manier te kunnen ervaren wat 
Scouting met en voor kinderen en jongeren doet.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jasper Snels 
Voorzitter Scouting Sint Willibrord Goirle 
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  BIJLAGE III 
 
 
 
 
 
 

 
Geachte leden van de commissie Welzijn. 
 
U staat aan de vooravond van een beraadslaging over een mogelijk vervolgonderzoek naar de toekomstige inzet 
van accommodaties. 
Mijn naam is Fons van Dijck, en ik ben voorzitter van Wijkcentrum De Wildacker, één van de accommodaties 
waarover in het agendapunt gesproken wordt. 
 
U wordt verzocht een vervolgonderzoek uit te laten voeren naar de haalbaarheid van het 
verplaatsen van activiteiten van drie accommodatiehouders. 
 
In relatief korte tijd zijn De Wildacker en De Deel nogal vaak speelbal van gemeentelijk beleid geweest.  
 
Laat ik u vertellen dat al in 2005 de gemeente aan de slag is gegaan met de opdracht te komen tot beleid op de 
“ cluster” accommodaties. 
 Dit heeft in maart 2006 geleid tot de kadernota: ”Accommodatiebeleid Gemeente Goirle”.  Dit 

exemplaar is nog aanwezig bij de Wildacker. 
Het bestuur van De Wildacker heeft destijds veel energie gestoken in het aanleveren van relevante en 
gevraagde informatie omtrent het reilen en zeilen van De Wildacker, toentertijd. Prisma Brabant, een van 
de rechtsvoorgangers van de huidige Stichting Zet, heeft destijds onderzoek gedaan naar de activiteiten in 
de verschillende accommodaties die door de gemeente werden (en worden) gesubsidieerd. 
Een interessante uitspraak bij de conclusies en aanbevelingen “Bouwstenen voor accommodatiebeleid van 
de gemeente Goirle” is de volgende: De omvang van Goirle is voor bewoners in georganiseerd, niet 
buurtgebonden, verband, dusdanig dat ze in heel Goirle gebruik zullen maken van de wijkcentra”, einde 
citaat.               Conclusie: Wijkcentra zijn inzetbaar als multifunctionele gemeentelijke voorzieningen.  
Helaas is deze kadernota niet meer te downloaden van de gemeentelijke website. Wel is daar nog te vinden 
het eindrapport van de rekenkamer van de gemeente, d.d. december 2008. Daarin staat herhaaldelijk het 
volgende te lezen: De organisaties die vallen onder de basisvoorzieningen worden ondersteund met 
subsidie. Accommodaties zijn in het subsidiebeleid aangemerkt als basisvoorzieningen. 

 
En verder: 
Sinds 2006 heeft het bestuur van Stichting De Wildacker herhaaldelijk op het gemeentehuis te kennen 
gegeven actief en ondersteunend aan de slag te willen gaan met de uitvoering van de Wet 
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Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Helaas is hierop nooit een inhoudelijke reactie gekomen. In deze 
periode, vanaf 2007 werd inmiddels wel steeds intensiever gebruik gemaakt van De Wildacker. 

 
 September 2009: Vanuit de gemeente komt de jobstijding dat de Wildacker per 2010 gehalveerd wordt in 

zijn subsidie en per 1-1-2011 zal worden gesloten. Het pand zou per deze datum worden vervreemd. In 
november 2010 haalde de gemeenteraad een streep door dit collegevoornemen.  

 In 2010 komt de opdracht vanuit de gemeente mee te werken aan “Back to Basics” en  
 In 2011 zet De Wildacker stevig in op de uitwerking van een offerte. 

Deze offerte, een vreemde opdracht voor ons bestuur in het licht van een identieke opdracht aan 
verenigingen, brengt hoofdbrekens met zich mee, maar wordt keurig door ons aangeleverd. 

 Dan is plots deze offerte niet meer relevant want er wordt een accommodatie-onderzoek gestart, waarbij 
wederom een appèl op het bestuur wordt gedaan om mee te werken aan een interview van KplusV. 
Saillant detail: de uitwerking van ons interview wordt ons toegezonden, door ons van commentaar 
voorzien, maar ondanks ons dringend verzoek niet aangepast verwerkt in de notitie: ”Uitkomsten 
accommodatieonderzoek Goirle”.  

        In het accommodatieonderzoek van KplusV wordt geadviseerd afstand te doen van  
het bruisend wijkcentrum. Echter indien wij de opgestelde spelregels volgen is een dergelijk advies 
onvermijdelijk (aldus de tekst in het rapport op blz. 27). 
Deze spelregels betreffen: het onderscheid tussen wijkse en bovenwijkse activiteiten, een onderscheid 
waar 7 en ook 4 jaar geleden nog, bewust voor werd gekozen om dat niet te maken.  

 2012: Het College vraagt opnieuw om (budget voor) een onderzoek, ditmaal een  "richting gevend 
vervolgonderzoek". 

 
Dames en heren, consistent  beleid is al 7 jaar lang in onze gemeente ver te zoeken.  
We dobberen heen en weer van "Beleidsgestuurde Contractfinanciering" en "verenigingen die geen subsidie 
meer krijgen maar niets hoeven te betalen voor het gebruik van ruimte" tot door K+V aanbevolen 
"activiteitensubsidies voor verenigingen" die de trend zouden zijn.  
 
Ik geef u graag het volgende mee in uw overwegingen: 
 

 Continue onzekerheid brengt grote onrust voor onze gebruikers, onze verenigingen, gebruikersgroepen, 
de belangstellende netwerken, beroepskrachten, vrijwilligers en het uit vrijwilligers bestaande bestuur. 

 De Wildacker kent de hoogste bezettingsgraad van alle accommodaties in Goirle.   
 Het verplaatsen van onze activiteiten leidt tot verkwisting van sociaal kapitaal: ons centrum met zijn 

nieuwe Prinsentuin (kapitaalvernietiging) wordt ontmanteld; een potentieel aan vrijwilligers verdwijnt. 
 De Wildacker is een ontmoetingscentrum, waarbij de ontmoeting in het gebouw ervoor zorgt dat het 

geheel meer is dan de som der delen. Versnippering is uit den boze. Wie maakt er nu uit wat wijks of 
bovenwijks is, terwijl 7 jaar geleden werd gesteld dat Goirle een dorp is en dus geen wijken 
onderscheidt? 
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 Het verplaatsen van activiteiten is ontmanteling van de Wildacker, eventueel ten faveure van 
Mainframe. Vierhonderd trouwe bezoekers per week, veelal senioren, die vertrouwd zijn met hun 
laagdrempelige ontmoetingsplek, waar consumpties voor de smalle beurs ook betaalbaar zijn, raken 
stuurloos. 

 Het verenigingsleven komt er niet zonder kleerscheuren van af. Menige groep zal, wanneer men niet 
meer terecht kan in De Wildacker, stoppen met zijn activiteiten. Voor velen is het Jan van Besouw als 
alternatief geen optie: het JvB is voor hen te hoogdrempelig. Veel van onze bezoekers komen zelden of 
nooit in het Jan Van Besouw: zij voelen zich er niet thuis. Sommige verenigingen zullen verkassen naar 
buiten de gemeente. Dit gaat ten koste van de sociale samenhang in Goirle. 

 
Voorgesteld wordt om wijkgebonden activiteiten te verplaatsen naar De Guldenakker;  waar praten we over! 
Het past niet om volwassen mensen geforceerd over deze drempel in hun leven te dwingen! Ik kan trouwens 
geen enkele groep binnen De Wildacker labelen die in deze denktrant past en overplaatsbaar is, laat staan zich 
laat overplaatsen naar “huize avondrood”. 
 
Ik zou u integendeel willen vragen: 
Is naar buiten gaan, naar een algemene voorziening als De Wildacker juist niet van toepassing op bewoners van 
De Guldenakker? Mogen ouderen, die  in een zorgstelling wonen, er niet meer op uit?  
Moeten wij een instelling die marktconforme, zakelijke tarieven hanteert, gaan spekken? 
Moeten bezuinigingen worden afgewenteld op de groeiende groep senioren of op een  krimpende groep 
jeugdigen? 
 
Wij stellen kritische vragen, maar we spelen dit spel niet uit. 
De Wildacker, zowel als De Deel, houdt zich verre van gooien met modder. 
 
Wij roepen u op: 
Ga voor behoud van sociaal kapitaal,  
ga voor vrijwillige inzet vanuit de gemeenschap die de gemeenschap ten goede komt en ga voor vrijwillige inzet 
die goedkoper is dan betaalde inzet, die in de loop van de tijd steeds duurder zal uitpakken. 
Ga voor Optie vier, het alternatieve voorstel van De Wildacker & De Deel:  
voor behoud en uitbreiding van sociaal kapitaal in en voor Goirle. 
 
Beide wijkcentra stellen voor in het kader van de Wmo te participeren en binnen hun ruimten activiteiten te 
ontwikkelen die aansluiten bij de ondersteuning van de mens met speciale capaciteiten. Proactief handelen door 
vrijwilligers met, op afroep, ondersteuning van een professional is nieuw sociaal kapitaal, is burgerparticaptie, is 
integratie van doelgroepen waardoor lopende activiteiten binnen wijkcentra niet ontmanteld hoeven te worden, 
want immers ontmanteling is ontwortelen, is afsterven.  
 
Waar is dan de bezuiniging?  
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Die bereiken we door kapitaalinvesteringen vanuit de Wmo in o.a. de wijkcentra, brede school, Stichting Jong, 
sportverenigingen,…  en er ontstaan nieuwe kansen voor de mensen met speciale capaciteiten. 
De reguliere activiteiten binnen onze wijkcentra zijn sociaal startkapitaal voor de integratie van mensen met en 
zonder beperking. 
Bestaande maatschappelijke organisaties, zoals ook onze wijkcentra zijn, kunnen snel anticiperen op de vraag 
om die maatschappelijke ondersteuning. Zij bezitten reeds de faciliteiten, knowhow en zijn klaar om inhoudelijk 
met alle gewenste partijen aan de slag te gaan.  
Enkele bestaande voorbeelden: De Deel met zijn zondagmiddag-doelgroep (voormalig Amarant) waar al een hele 
groep vrijwilligers (zo’n 5 – 7 personen) de groep met een verstandelijke beperking (zo’n 30 – 40 personen) een 
plezierige middag bezorgt.   
De Deel en De Wildacker: Bingo op maat. 
Nieuwe ideeën zijn: Sociaal Café voor Alzheimer, Parkinson, Soos voor alleenstaanden, Praatgroep voor 
rouwverwerking, bijeenkomsten voor lotgenoten, en denk tevens aan de mantelzorgers. 
Het worden sociale centra van ontmoeting, SocialSoos. 
 
Met de bezuiniging van € 50.000,- zal - of De Wildacker nu wordt gespaard of niet – de gemeente Goirle niet 
klaar zijn voor de toekomst: noch financieel, noch wat er aan sociale problematiek op ons afkomt.  

 
Wij zijn bereid om samen te zoeken naar alternatieven die toekomstbestendig zijn en verder gaan dan het huidige 
korte termijnbeleid, de waan van de dag, van een bezuiniging die precies de omvang van De Wildacker als 
gebouw heeft. Waarbij ook naar het wat wordt gekeken, wat er in de nabije toekomst op ons afkomt. Dat is 
geen kwestie van doemdenken maar van realiteit om het samen leven voor iedereen in Goirle prettig te houden. 
 
Dank voor uw aandacht. 
Fons van Dijck, voorzitter 
Stichting De Wildacker 
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BIJLAGE IV 
 
 

 
 
 
 
 
 
Geachte leden van deze Welzijnscommissie, 
 
Mijn naam is Luuk van den Hout en ik ben vice voorzitter van het 
bestuur van Sociaal Cultureel Centrum de Deel. Fijn dat u mij de 

gelegenheid geeft hier te spreken naar aanleiding van het tweede agendapunt van vanavond: Uitwerking inzet 
accommodaties.  
 
De nota denkrichtingen inzet accommodaties is geschreven met het doel om binnen Goirle te komen tot een 
efficiënte inzet van ruimten waarbij tegelijkertijd een structurele bezuiniging van € 50.000,00 gerealiseerd 
dient te worden. Dit vindt haar oorsprong in het beleidsplan ‘Back to Basics: De Nieuwe Koers’, waarbij 
accommodaties multifunctioneel moeten worden ingezet en er sprake dient te zijn van een optimale bezetting. 
Zoals dhr. van Dijck voor mij al heeft betoogd, en dat geldt ook voor de Deel, zijn de besturen van beide 
accommodaties al jaren bezig de accommodaties multifunctioneel en optimaal ingezet te krijgen. Daartoe heeft 
bijvoorbeeld de Deel zich ook altijd zeer actief ingezet bij de ontwikkeling van de Brede School Frankische 
Driehoek. En voor dat doel én met oog voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hebben beide besturen de handen ineengeslagen. 
 
Zoals al hierboven aangegeven vormt het beleidsplan ‘Back to Basics: De Nieuwe Koers’ een belangrijke pijler. 
Daarbinnen is onder andere aangegeven dat De Wildacker en de Deel zijn aangemerkt als algemene 
voorzieningen die: 
 de maatschappelijke participatie van inwoners van Goirle dienen te bevorderen, 
 de zelfredzaamheid van inwoners van Goirle dienen te vergroten, en die 
 de kracht van de samenleving dienen te versterken. 
 
Kijkend naar de WMO is één van de prestatievelden (‘Back to Basics: De Nieuwe Koers’, p. 18) ‘het bevorderen 
van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten’. Reden voor de gemeente Goirle om bij 
de invoering van de WMO beleid op dit terrein te ontwikkelen, in de overtuiging dat voor veel problemen 
waarvoor een beroep op de overheid wordt gedaan, een betere, snellere en vaak goedkopere oplossing gevonden 
kan worden in de samenleving zelf. Daarbij is aangegeven dat hiervoor een krachtige sociale structuur nodig is, 
waarbinnen zelforganisatie en maatschappelijke binding vorm kunnen krijgen. 
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Van belang is dus een sociaal netwerk waar mensen met een ondersteuningsvraag een beroep op kunnen doen. 
Met name een algemene voorziening in de nabije woonomgeving met laagdrempelige en toegankelijke 
activiteiten kan daar een grote bijdrage aan leveren. En dat is nu precies waar De Wildacker en de Deel voor 
staan en, gezien de toekomstige ontwikkelingen, een grotere bijdrage willen en kunnen leveren. Uiteraard 
kunnen we dit niet alleen en nodigen we daar van harte de gemeente en andere maatschappelijke organisaties 
bij uit. 
 
Van de gemeente verwachten we hierbij een beleidsvormende, faciliterende en ondersteunende rol. Een rol die 
de gemeente met het oog op haar nieuwe taken en verantwoordelijkheden in de ondersteuning van mensen met 
een beperking (zie agendapunt 3, Projectplan Triple T) dient in te vullen. Er komen hiervoor ook financiële 
middelen beschikbaar waarop echter al direct een efficiencykorting is toegepast.  Met het voorstel van de 
Wildacker en de Deel, gericht op behoud en uitbreiding van het sociaal kapitaal in Goirle, kan naar ons idee de 
ondersteuning voor bepaalde doelgroepen beter en goedkoper georganiseerd worden.  
 
Bij deze sluit ik me dan ook aan bij de vorige spreker, dhr. van Dijck, dat er een goed plan moet komen:  
 dat verder kijkt en reikt dan een simpele oplossing als sluiting van De Wildacker en/of de Deel;  
 waar wij goede suggesties voor hebben aangedragen; 
 dat een oplossing biedt, die past bij de manier waarop in Goirle met inzet vanuit het huidige sociale kapitaal 

al van alles wordt gedaan en bereikt; én 
 dat met een uitbreiding van het sociale kapitaal leidt tot nieuwe initiatieven en activiteiten voor met name 

kwetsbare burgers. 
 
Tot slot dring ik aan op een snelle besluitvorming om zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen krijgen voor de 
besturen, gebruikers en vrijwilligers van De Wildacker en de Deel. 
 

Luuk van den Hout, vice voorzitter Sociaal Cultureel Centrum de Deel 
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BIJLAGE V 
Structurele handicap 
In artikel 1 onderdeel f wordt gesproken over 'structurele handicap' bij de omschrijving van 'vervoer'. De vraag 
is of het woord 'structureel' ook in artikel 25 moet worden opgenomen. De term 'structureel' heeft in artikel 1 
onderdeel f betrekking op de aansluiting tussen de tijden genoemd in de schoolgids en het vervoer. Bedoeld 
wordt dat de leerling vervoerd wordt op tijden die aansluiten bij de tijden in de schoolgids. Stel dat de leerling 
dusdanige (en structurele) beperkingen heeft dat hij niet de hele dag les kan volgen op school, dan kan de 
koppeling tussen de tijden genoemd in de schoolgids en het vervoer worden losgelaten.  
 
Wanneer in de verordening wordt gesproken over handicap wordt steeds bedoeld 'structurele handicap'. Het 
leerlingenvervoer kent geen begrip tijdelijke handicap. Dit betekent dat de gemeente geen vervoer hoeft te 
verzorgen om tijdelijke medische redenen, bijvoorbeeld als een leerling een gebroken been heeft. De ouders 
hebben in dergelijke gevallen zelf een verantwoordelijkheid. Daarnaast wordt in sommige gevallen een 
vergoeding toegekend door de zorgverzekeraar.  
 
Er zijn daarentegen gevallen dat een leerling bijvoorbeeld een zware operatie heeft ondergaan of een 
meervoudige ledemaatbreuk heeft opgelopen, met als gevolg dat hij of zij een groot gedeelte van het schooljaar 
afhankelijks is van een rolstoel en/of krukken vanwege herstel of revalidatie. In deze gevallen kan een leerling 
een beroep doen op het leerlingenvervoer op basis van titel 6. De gemeente geeft dan een beschikking af voor 
de duur van het herstel of de revalidatie. Het UWV hield voorheen een termijn van drie maanden aan, voordat er 
eventueel sprake was van een vervoersvergoeding op basis van de destijds geldende Wet REA. De gemeente 
houdt daarom als richtlijn aan: 
 Tijdelijke 'handicap' tot drie maanden: geen recht op leerlingenvervoer; 
 Tijdelijke 'handicap' die langer duurt dan drie maanden: de gemeente bekijkt of de leerling in aanmerking 

kan komen voor vervoer op basis van hoofdstuk 6. 
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BIJLAGE VI 
 
 
Op grond van artikel 17 van de Wet op het primair onderwijs is in de statuten van de stichting geregeld hoe het 
overleg met de gemeenteraad wordt geregeld. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 20 december 
2011 ingestemd met deze statuten, die uiteindelijk notarieel zijn vastgelegd op 18 januari 2012. 
 
Het overleg tussen gemeente en Raad van Toezicht wordt in de statuten als volgt uiteengezet.  
 
De statuten van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs: 

- de Raad van Toezicht stelt het college van burgemeester en wethouders tenminste tweemaal 
per jaar in de gelegenheid kennis te nemen van het voorgenomen besluit tot vaststelling van de 
jaarrekening en de begroting. 

- het College van Bestuur is verplicht om binnen drie maanden na vaststelling het jaarverslag 
(inclusief jaarrekening) en de begroting ter kennisgeving aan het college van burgemeester en 
wethouders ter beschikking te stellen.  

- het college van B&W heeft de gelegenheid opmerkingen te maken bij deze voorgenomen 
besluiten tot vaststelling en de onderliggende documenten.   

- de reactie van het college van B&W wordt samen met begroting of jaarrekening ter informatie 
aangeboden aan de commissie Welzijn en de gemeenteraad.  

- de Raad van Toezicht en het College van B&W komen bijeen, indien daarom onder opgave van 
redenen wordt verzocht door de Raad van Toezicht of het College van B&W.  

 
Er is dus geen sprake van een bepaalde indieningtermijn die in acht genomen moet worden, voordat het 
betreffende begrotingsjaar daadwerkelijk begint. In overleg met het BOOG willen wij bezien in hoeverre wij tot 
nadere werkafspraken kunnen komen. 
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BIJLAGE VII 
 
Rondvraag:  
 
Vraag 
Deelmobiel Goirle: wat zijn de kosten voor de gemeente?  
Antwoord 
Ca. € 10.000,00 per jaar.  
 
Vraag 
Wie gaat indiceren?  
Antwoord 
De gemeente.  
 
Vraag 
En waarom is het gratis voor de gebruikers? 
Antwoord 
Om het gebruik van de pool te bevorderen t.o.v. individuele scootmobiels. Bij deelname aan de pool heeft de 
betrokkene geen eigen scootmobiel. Er moet natuurlijk een verschil zijn: gebruiksgemak van een eigen 
scootmobiel met kosten, tegenover een deelmobiel (max. 3x per week) gratis. Deelmobiel is wat meer plannen 
en regelen. Als meer mensen gezamenlijk een beperkt aantal scootmobiels gebruiken, is het uiteindelijk 
goedkoper dan iedereen een eigen scootmobiel verstrekken, zelfs met eigen bijdragen. Invoeren eigen bijdrage 
via CAK is zeer lastig uitvoerbaar bij de pool. Eigen betaling vragen (buiten CAK om) kan alleen bij algemene 
voorzieningen. De pool is echter een collectieve voorziening op individuele indicatie en geen algemene 
voorziening.  
 
Vraag 
Cijfers over gevolgen invoeren eigen bijdrage WMO? 
Antwoord 
Het is nog te vroeg om cijfers te kunnen geven. Recent zijn de eerste facturen verzonden door het CAK. Enkele 
maanden daarna ontvangt de gemeente de eerste managementinformatie van het CAK. In de tweede helft van 
dit jaar is er meer te zeggen. Een betrouwbaar beeld is er pas na een jaar. Uiteraard wordt dit onderdeel 
betrokken bij de toegezegde evaluatie.  
 
Vraag 
15 personen hebben hun scootmobiel ingeleverd…… hoe ligt dat bij de andere WMO-voorzieningen?  
Antwoord 
Voor een deel van de voorzieningen (hulp bij het huishouden) was altijd al een eigen bijdrage verschuldigd. 
Bekend is dat ook een aangepaste fiets ongebruikt in een berging stond die nadat er een eigen bijdrage 
verschuldigd werd ingeleverd is.  
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Bij woonvoorzieningen die al gerealiseerd zijn is het geen kwestie van de voorziening "teruggeven". Goede 
informatieverstrekking over een verschuldigde eigen bijdrage voor een (soms eenvoudige en goedkope) 
woningaanpassing leidt wel tot terughoudendheid bij het indienen van een aanvraag. Een betrouwbaar beeld is 
pas na een jaar te geven.  
 
 
 


