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Opgemaakt door Linde Gasseling 
Aanwezig  
 

Commissiegriffier Linde Gasseling. 
Voorzitter M. van Oosterwijk. 
De heren J. Hendrickx (CDA), N. de Vries (CDA), A. de Laat (SP),  J. Swaans 
(VVD), P. Jacobs (LRG), B. Schellekens (LRG), G. van der Put (PvdA), A. van 
Baal (PvdA), T. Snels (Pro Actief Goirle).  
De dames mw. Eikelenboom (SP), M. Immink (Pro Actief Goirle), J. Aerts-
Hermans (LRG), I. van den Brand (PvdA),  
Wethouders S. Sperber en J. Groenendaal. 

Afwezig  
(met kennisgeving) 

Dhr. Couwenberg (Lijst Couwenberg) 

 
Deze vergadering kunt u terugbeluisteren op : 
http://bestuur.goirle.nl/vergaderingen/commissie-welzijn/2012/20-november/19:30 
 
1.  Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering.  
De agenda wordt aangepast in volgorde door twee insprekers. 
Er wordt aan het presidium gevraagd de keuzenota 'transitie ABWZ naar de Wmo' met de reactie van de 
klankbordgroep Wmo te agenderen voor de raadsvergadering van 11 december. 
 
2.  Stand van zaken transitie jeugdzorg Goirle (met presentatie van K2 en het PON) 
Er wordt een presentatie gegeven door Marielle Blanken van het PON. 
De commissie stelt een aantal informatieve vragen. 
 
De wethouder zegt toe het 'spoorboekje transitie jeugdzorg' aan de commissie Welzijn te sturen.  
In januari/februari 2013 wordt er een thema avond gehouden (samen met de 1ste 
voortgangsrapportage en vóór het vaststellen van het visiedocument) 
 
Standpunten fracties: 
 
VVD Je ziet het in Denemarken: er is sprake van betere zorg met minder geld, maar dit heeft wel 

tijd nodig. De kosten komen voordat de baten zichtbaar zijn. Maar wat in Denemarken kan, 
kan hier ook. 
Wil geïnformeerd worden over wat de constructie is voor de coördinator bij de transitie en 
de rol van de raad.  

Pro Actief Goirle We willen bezuinigingen door het beter te doen. Voorwaarden daarvoor zijn wel 
transparantie en een goede samenwerking.  Vergt veel qua organisatie en integraliteit. 
Verantwoordelijkheid die de gemeente krijgt is enorm groot. Vraagt de andere partijen om 
zich uit te laten over de voortgangsrapportages. 
2e termijn: 
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Is blij met voortgangsrapportage; maar wil deze ook agenderen in de commissie welzijn. Wil 
dit laten toevoegen. Heeft veel raakvlakken met andere gebieden. Wil een integraal beeld 
krijgen en wil dit terugzien in voortgangsrapportage. 

SP Wil graag elke twee maanden op de hoogte worden gehouden. We willen graag een 
kwaliteitswinst. Jeugdzorg moet laagdrempelig. Bezuinigen op passend onderwijs is 
zorgelijk. Vindt de beoogde visie laat komen. De gehele transitie lijkt 1 grote proeftuin. 

CDA Stemt in met voortgangsrapportage eens per twee maanden. 
Een andere, nieuwe en betere manier van de jeugdzorg is mogelijk. Vraagt te leren van 
goede voorbeelden. Vraagt wanneer de thema avond wordt georganiseerd (graag in de 
beginfase). 
Zet vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de gegevens. Eind 2012 hebben we pas 
inzicht. De definitiefase duurt erg lang. Hoopt dat er geen vertraging komt. Wil graag meer 
duidelijkheid over de rol van de gemeente, zowel ambtelijk als bestuurlijk. 
2e termijn: 
Vraagt aan het college wanneer er wel inzicht kan worden gegeven. 

PvdA Kan zich vinden in voortgangsrapportages. De transitie is gevoelige materie. Is het helder 
welke effecten worden verwacht en wat de kritische momenten zijn voor de raad? 
2e termijn: 
We tasten nog in het duister, ook na antwoord van het college. 

LRG Gemeenten moeten het beter gaan doen, met minder geld, terwijl een gemeente de 
expertise en de know how niet heeft. Waar halen we de mensen met kennis vandaan? Is 
blij met de voortgangsrapportage.  
2e termijn: 
Regio Oost Brabant gaat al eerder aan de gang. Midden-Brabant kan misschien van hen en 
anderen leren. Hoe komen we aan de benodigde generalisten? Stelt een aantal vragen over 
passend onderwijs. 

 
Advies van de commissie: 
Conclusie: Het voorstel kan als  A-stuk naar de gemeenteraad. 
 
2b.   SpreekrechtTennisvereniging Riel: 
Dhr. Carel Janssen, secretaris van Tennisvereniging Riel, maakt gebruik van het spreekrecht (bijlage 1) 
 
3. Onderwijshuisvestingsprogramma 2013 
Standpunten fracties: 
- 
 
Advies van de commissie: 
Conclusie: Het voorstel kan als  A-stuk naar de gemeenteraad. 
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2.a Huisvestingsvraagstuk Basisschool Kameleon  
De heer De Berg, voorzitter medezeggenschapsraad van de Kameleon, maakt gebruik van het spreekrecht. 
 
Standpunten fracties: 
 
SP Heeft altijd gezegd dat de huidige situatie de beste is. SP gaat akkoord met het voorstel. 

Maakt zich zorgen over de bezuinigingspost van €230.000 ten laste van de begroting. 
2e termijn: 
Verbaast zich over het zeggen van de wethouder dat het een brede school wordt. 

CDA Mede op initiatief van het CDA is de locatiekeuze opnieuw bekeken. Is positief over het 
rapport. 
Wil er wel voor pleiten om het gebouw zo in te zetten dat het mogelijk ook voor andere 
doeleinden kan worden gebruikt.  

PvdA Geeft haar complimenten voor het rapport. Er is maar één conclusie en dat is dat de huidige 
locatie de beste is. Er wordt in een bijzin vermeld dat Thebe zich terugtrekt en niet langer 
de locatie ziet als ontwikkellocatie. Vindt dit bijzonder. De PvdA stemt in met het voorstel. 
Geeft aan dat de bezuinigingspost van  € 230.000 geen directe gevolgen heeft voor de 
begroting 2013. 

LRG Kan van harte instemmen met het stuk. 
2e termijn: 
Dankt het onderzoeksbureau voor het goed leesbare rapport. Wil de wethouder vragen zo 
spoedig mogelijk met de uitvoering te beginnen. 

VVD Stelt een aantal vragen. 
Stemt in met het voorstel. Wel is er sprake van een ommezwaai. We gaan een stuk 
opbrengst aan grond missen. 

Pro Actief Goirle De toegevoegde waarde van een school bij een sportpark moet niet worden vergeten. Ook 
de  huidige verkeersveiligheid bij het sportpark is belangrijk. 

 
Advies van de commissie: 
Conclusie: Het voorstel kan als A -stuk naar de gemeenteraad. 
 
5. Bespreken vragen Lijst Riel Goirle en raadsinformatie over SCAG/CC Jan van Besouw 

(afspraak commissie 9 oktober) 
LRG Er gaat een document komen wie voor welk deel van het inventaris verantwoordelijk is.  

Het is maar de vraag of er wordt terugbetaald door de SCAG. Hoopt niet op een 
vergelijking met de Midi in Tilburg. 

SP Maakt zich ernstige zorgen. Door het wegvallen van subsidie zullen verschillende 
verenigingen op zoek gaan naar goedkopere ruimten en krijgt het Jan van Besouw een 
probleem. 
Het Brabants Dagblad meldt dat de voorzitter van de SCAG aangeeft dat de leningen niet 
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ingelost gaan worden. Dit is zorgelijk.  
Wil graag inzicht hoe de inventaris is verdeeld en hoe dit samenhangt met de begroting. 

VVD Begrijpt de zorgen die eerder zijn geuit. Vindt de reactie van de voorzitter van de SCAG kort 
door de bocht.  

PvdA Vraagt zich af of de wethouder een eigen koers heeft. 
 
 
6. Verslag van de commissie Welzijn d.d. 9 oktober 2012 
Het gesprek met de Scouting loopt nog. 
Er is een afspraak met de GGD om de taakaccenten te bespreken. Meer informatie hierover volgt bij het verslag.  
De klankbordgroep Wmo heeft prioriteit gegeven aan een reactie op de keuzenota. Een reactie over de 
toekomstige invulling van de klankbordgroep, moet nog komen.  
 
7. Inlichtingen van het college van burgemeester en wethouders 
- 
8. Vragen aan het college van burgemeester en wethouders 
- 
9. Stukken ter kennisname  
- 
10. Rondvraag 
De voorzitter attendeert op een mini Lagerhuisdebat op 22 november in Dongen georganiseerd met externe 
deskundigen wat wellicht interessant is voor commissieleden Welzijn om aan deel te nemen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om  22 uur. Aldus vastgesteld door de commissie Welzijn van de gemeente 
Goirle in haar vergadering van 8 januari 2013. 
 
De voorzitter,    De griffier, 
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Datum 
raad - 
commissie 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Feitelijke 
Afdoeningsdatum

Wijze afdoening 

20 maart 
2012/28 
augustus 
2012/9 
oktober 
2012/20 
november 

Er is  het gesprek aangegaan met 
Scouting Goirle over de mogelijke 
veranderingen die gaan plaatsvinden 
in het kader van het 
accommodatiebeleid. De commissie 
wordt op de hoogte gesteld over het 
verloop hiervan.  

Wethouder van 
Groenendaal/wethouder 
Verhoeven 

Bij verslag Is nog onbekend. Zie 
hiernaast 

Het eerste gesprek heeft plaatsgevonden. Afgesproken is dat de gemeente 
gegevens over de exploitatielasten en de meerjarenonderhoudsplanning 
overlegt; de Scouting gaat aan de hand daarvan nadenken over haar 
toekomst. Hierover wordt weer het gesprek aangegaan. 

28 augustus 
2012/20 
november 

Zegt toe de gewenste lokale 
taakaccenten van de gemeente Goirle 
(zoals bijvoorbeeld het CJG, Triple T, 
jeugdzorg en de brede school) te 
inventariseren en richting de GGD te 
communiceren.   

Wethouder Sperber Bij verslag  Hiervoor is een afspraak met de GGD gepland. De commissie wordt bij het 
verslag hierover geïnformeerd. (raadsinformatie verzonden) 

28 augustus 
2012/20 
november 

Er wordt meer informatie gegeven 
over de mogelijke toekomstige 
invulling van klankbordgroep Wmo. 

Wethouder Sperber Nog onbekend. 
Afhankelijk van 
besluitvorming B&W. 

 Er is een concept voorstel over de toekomst van de klankbordgroep Wmo 
toegestuurd aan de klankbordgroep voor een reactie. De Wmo 
klankbordgroep heeft voorrang gegeven aan een reactie op de keuzenota 
transitie AWBZ naar de Wmo. De reactie van de klankbordgroep op de 
toekomstige invulling moet nog worden ontvangen.  

9 oktober 
2012/20 
november 

Er worden voortgangsrapportages 
aan de commissie/raad aangeboden 
tijdens het traject van de transitie 
AWBZ naar de Wmo.  
 

Wethouder Sperber   B&W zal iedere twee maanden een nieuwsbrief/ voortgangsrapportage 
aanbieden aan commissie/raad. Overigens zal in deze nieuwsbrief ook 
informatie over de andere transities (Jeugdzorg en Participatiewet) worden 
opgenomen. 
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Datum 
raad - 
commissie 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Feitelijke 
Afdoeningsdatum

Wijze afdoening 

20 november Het 'spoorboekje transitie jeugdzorg' 
wordt aan de commissie gestuurd. 
 

Wethouder van 
Groenendaal 

  Het spoorboekje is digitaal te raadplegen via 
www.vng.nl/files/vng/publicaties/2012/spoorboekje_transitie_jeugdzorg.pdf 

20 november In januari/februari 2013 wordt er een 
thema avond gehouden over de 
transitie jeugdzorg (samenvallend met 
de 1ste voortgangsrapportage).  

Commissie 
Welzijn/griffie 

Januari/februari (vóór 
vaststellen 
visiedocument 
transitie jeugdzorg) 
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Bijlage 1 
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, 
 
Voor u staat één van de vele, vele  vrijwilligers van een sportvereniging. In dit geval van de Tennisvereniging 
Riel. 
Zoals de voorzitter als in zijn inleiding op dit agendapunt aangaf is mij opgedragen om duidelijk onderscheid te 
maken tussen enerzijds het beleid (procedurele zaken) dat in deze commissie aan de orde is en anderzijds de 
uitvoering (inhoudelijke juridische zaken). Deze laatste zijn voor verantwoording van het college. In deze 
vergadering kan dit niet aan de orde worden gesteld. 
 
Dames en heren de hele procedure inzake de financiering van de renovatie van de tennisbanen loopt nu al meer 
dan 3 jaar (eerst brief van T.V.-Riel aan College is gedateerd 20 september 2009). Beleid en uitvoering scheiden 
is mistig. Het werkt als een fopspeen om vrijwilligers zoet te houden! Wellicht op afstand te houden. 
 
Na drie jaar en een eerste vonnis van de Rechtbank Breda lijkt alles duidelijk.  
Niets is minder waar! Zonder opgaaf van redenen en inzicht te geven in de belangenafweging wordt door het 
College van B&W Hoger Beroep ingesteld (duur circa 11/2 jaar). 
Mijn vraag aan u is: Wat als er vervolgens Cassatie bij de Hoge Raad (duur circa 21/2  jaar) wordt ingesteld 
wederom zonder duidelijke opgaaf van redenen? 
Voor nader toelichting verwijs ik naar de brief van Tennisvereniging Riel d.d. 29 oktober 2012 met de daarin 
genoemde bijlagen die in uw bezit is. 
 
 
Ik doe een beroep op uw raad / raadcommissie om de fopspeen tussen raad (raadscommissie) en College opzij te 
leggen en de belangen van onze Tennisvereniging mede in ogenschouw te nemen.  
 
Ik vraag u om, in uw wettelijke functie als toezichthouder, duidelijkheid te scheppen. Op de eerste plaats door 
kritisch en integraal te kijken naar de gang van zaken bij de belangenafweging omtrent het aanvragen van Hoger 
Beroep in onderhavige kwestie. 
 
 
 
Riel, 20 november 2012 
Carel Janssen (secretaris) 
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