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Opgemaakt door L. Gasseling 
Aanwezig Commissiegriffier Linde Gasseling. 

Voorzitter J. Aerts-Hermans. 
De heren J. Hendrickx (CDA), N. de Vries (CDA), C. Pelkmans (LRG), B. 
Schellekens (LRG), G. van der Put (PvdA), A. van Baal (PvdA), T. Snels (Pro 
Actief Goirle), W. Couwenberg (Lijst Couwenberg).  
De dames mw. Eikelenboom (SP), M. Immink (Pro Actief Goirle), I. Van 
Rijswijk De Jong (VVD). 
Wethouders S. Sperber en J. Groenendaal. 

Afwezig  
(met kennisgeving) 

Dhr. P. Jacobs.  

 
Deze vergadering kunt u terugbeluisteren op : http://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/Commissie-
Welzijn/2013/19-februari/19:30 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering.  
 
Meldt dat dhr. Jacobs afwezig is en wordt vervangen door dhr. Pelkmans. 
 
Geeft een toelichting op de gemaakte afspraken in het presidium 
In het presidium is naar aanleiding van de vraag van Mark van Oosterwijk gesproken over wat wij doen met 
raadsvoorstellen die de raad alleen vragen om ergens kennis van te nemen.  
De raad gaat over de eigen agenda. Wij moeten ook efficiënt omgaan met onze vergadertijd.  
 
Het presidium is daarom van mening dat stukken met besluiten om ergens kennis van te nemen in principe niet 
meer naar de raadsagenda worden doorgeleid.  
Raadsvoorstellen van het college die "ter kennisname" zijn worden dus in principe niet meer geagendeerd, tenzij 
presidium, commissie of raad besluiten om het stuk op de agenda te plaatsen. Daarmee gaat de raad over de 
eigen agenda.  
 
Het presidium zal proberen tijdig in te schatten of stukken politieke vragen oproepen. In die gevallen worden 
deze stukken op de commissieagenda gezet, ter bespreking.  
Aan u als raads- en commissielid is er ook de verantwoordelijkheid om zelf goed te volgen wat voor stukken ter 
kennisname er langskomen. Wanneer u stukken ziet waarvan u vindt dat commissie of raad hierover een 
standpunt in moeten nemen, kunt u dit doorgeven aan de griffie. Vervolgens worden de andere fracties hierover 
geïnformeerd. Bij de vaststelling van de agenda kan dit punt dan geagendeerd worden. 
 
Wanneer in de commissie blijkt dat een voorstel geen bespreekpunt is voor de raad, kan dit stuk vervolgens 
alsnog via de lijst stukken ter kennisname worden afgedaan. 

http://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2013/19-februari/19:30�
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Nu staat op de agenda van de commissie Welzijn het jaarverslag leerplicht, een raadsvoorstel ter kennisname. 
Vanwege het late moment dat de stukken bij de griffie binnenkomen, en het feit dat het presidium niet over de 
stukken beschikt, staat deze toch op de door het presidium vastgestelde agenda. Daarom het voorstel om het 
stuk door te geleiden naar de lijst stukken ter kennisname.  
 
2.  Intrekken verordening Wet kinderopvang, onderdeel sociaal-medische indicatie 
 
Advies van de commissie: 
Conclusie: Het voorstel kan als  A-stuk naar de gemeenteraad. 
 
3. Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011-2012 
 
Standpunten fracties: 
 
CDA Vindt het een te uitgebreid verslag. 2 a4'tjes is voldoende. Werkzaamheden moeten vooral 

gericht worden op het nakomen van de leerplicht. Bij de leeftijdsgroep 5-12 jaar is er 
sprake van 1 melding absoluut schoolverzuim en in het voorgaande jaar 1 melding relatief 
schoolverzuim. Waar praten we in over?  
Het schoolverzuim vindt vooral plaats onder 13-17-jarigen. Deze worden door Tilburg 
bediend.  

Lijst Couwenberg Vindt het een goed stuk en geeft zijn complimenten aan de ambtenaren. 
SP Vindt het een helder en duidelijk stuk. Is blij dat het schoolverzuim meevalt.  
 
Advies van de commissie: 
Conclusie: Het stuk wordt doorgeleid naar de raad als stuk ter kennisname.  
 
4. Voorjaarsnota GGD 2014 
 
Standpunten fracties: 
 
VVD Stelt een aantal technische vragen over de inwonersbijdrage en de samenstelling ervan. 
CDA Stemt in met de nota. De lokale accenten zijn eigenlijk regionale accenten en vindt dat 

wringen. Alleen op de uitvoering kan enigszins gestuurd worden. In de voorjaarsnota staat 
niets over het beleid wat eraan zit te komen. 

PvdA Vraagt zich af of Goirle heeft aangegeven op welke lokale accenten zij wil inzetten. 
Lijst Couwenberg Wil graag dat er aandacht wordt gegeven aan verschillende preventiegebieden zoals 

overgewicht, drankgebruik en drugsgebruik.  
SP Staat achter het uitgangspunt van gelijke kansen. De vergelijking die gemaakt wordt met 

lage opleidingen kan beter gemaakt worden met een laag inkomen. Vindt dat er zeker ook 
moet worden ingezet op armoedebestrijding.   
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Advies van de commissie: 
Conclusie: Het voorstel kan als  A-stuk naar de gemeenteraad. 
 
5. Bespreking raadsinformatie "Stand van zaken onderzoek eventuele verplaatsing van de 

functies van het Zorgcentrum naar het CC Jan van Besouw" 
 
Standpunten fracties: 
 
SP Stelt een aantal vragen. 
Pro Actief Goirle Stelt een aantal vragen waarmee rekening moet gehouden wanneer men het heeft over de 

herlocatie. 
CDA We zijn bezig met het uitvoeren van een motie uit 2010. Gezien de tijd en ontwikkelingen 

die er tussen zitten, vinden we het belangrijk dat er een onderzoek komt om te kijken of 
een verplaatsing nu het beste is. De locatie van het zorgcentrum is niet meer gewild als 
bouwlocatie, wat destijds wel meespeelde.  

PvdA Steunt het vooronderzoek.  
Het samengaan van De Deel en De Wildacker zou onderzocht worden. Er is gezegd dat 
samengaan geen optie is. Wat kan er wel in het kader van de beoogde bezuiniging? 

LRG Niemand zit op de locatie van het zorgcentrum als bouwlocatie te wachten. Misschien is 
het nu niet het beste moment om te verhuizen. Misschien is er andere besluitvorming 
benodigd. 

Lijst Couwenberg Zou graag het zorgcentrum geïsoleerd geplaatst zien worden in het CC Jan van Besouw.  
De locatie van het zorgcentrum zou goed zijn voor de bouwlocatie van goedkope woningen. 

 
Afspraken en toezeggingen: 
De commissie nodigt te zijner tijd de besturen van De Wildacker en De Deel uit om een toelichting te geven in de 
commissie op de mogelijke fusie.   
 
6. Voortgangsrapportage Triple T januari 2013 
 
Standpunten fracties: 
 
CDA Dankt voor het stuk. Vindt het een ondoorzichtige structuur van adviesgroepen en 

klankbordgroepen. De denktank is iets nieuws wat een informeel karakter zou hebben. 
Denkt dat de denktank geformaliseerd moet worden vanwege het structurele karakter.   
Kan zich vinden in het opzetten van een werkgroep. 

PvdA Het is allemaal erg complex. Wil graag een overzicht wanneer de raad welke beslissingen 
moet nemen van de totale transities. 
Is positief over het instellen van werkgroep. Er moet wel goed gekeken worden naar de 
toegevoegde waarde van een aparte werkgroep wanneer zoveel in regionaal verband wordt 
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opgepakt. Wil graag helderheid krijgen over de inhoud, koers en toegevoegde waarde van 
het werkgroepje.  

Pro Actief Goirle De raad wil graag in een vroeg stadium betrokken worden. Op basis daarvan worden dan 
ook de voortgangsrapportages opgesteld en worden thema avonden georganiseerd. Er 
blijven echter onduidelijkheden bestaan. Zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk of wij als raad 
voldoende informatie hebben om goede besluiten te maken en hoe wij regionaal invloed 
kunnen uitoefenen op het gebied van jeugdzorg. We moeten het voortouw nemen in plaats 
van afwachten. Dan kunnen we ook vooraf kaders meegeven aan het college. Stelt voor 
dat er een werkgroep wordt gecreëerd waar er antwoord wordt gegeven op de vragen van 
de raad en waar inzicht wordt verkregen hoe er invloed kan worden uitgeoefend. Hierbij 
kan de raad ook in contact komen met de doelgroepen. Het voorstel is om per fractie 
iemand deel te laten nemen (uit commissie of raad) aan deze werkgroep over de transitie 
jeugdzorg. 

SP De raad is als geheel een groep en wil liever geen subgroepjes. Wanneer er toch een 
werkgroep wordt opgericht, willen beide raadsleden deelnemen hieraan. 

Lijst Couwenberg Is akkoord met een overzicht van kritische momenten voor de raad op een a4.  
Suggereert mensen uit Tilburg te laten komen en de gemeente Goirle te informeren. Het 
wordt allemaal regionaal opgezet.  

Lijst Riel Goirle Is voor het instellen van een werkgroepje. 
VVD Vindt het werkgroepje een goed idee. De toegevoegde waarde moet duidelijk blijven. 
 
Afspraken en toezeggingen: 
- Er wordt een overzicht gemaakt op een A4tje met kritische momenten voor de raad aangaande de transities 
(wanneer de raad welke beslissingen moet nemen)  
- Een wordt een werkgroepje voor de transitie jeugdzorg opgericht met een persoon afvaardiging per fractie. De 
inhoud, toegevoegde waarde en koers wordt samen met de griffie nader onderzocht. Waar logisch wordt er 
samengewerkt met de ambtelijke organisatie en het college. 
 
 
7. Verslag van de commissie Welzijn 8 januari 2013  
De opmerking van dhr. Snels is verwerkt en het verslag wordt vastgesteld. 
Wethouder van Groenendaal: Het gesprek wordt weer opgepakt met de scouting. 
 
8. Inlichtingen van het college van burgemeester en wethouders 
Wethouder van Groenendaal: Het renoveren van de sportparken is aan de gang en hier komt een 
voortgangsrapportage over.  
 
9. Vragen aan het college van burgemeester en wethouders 
 
10. Stukken ter kennisname  
Geeft het college de tip om als gemeente altijd zelf het verslag te maken van besprekingen. 
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11. Rondvraag 
SP vraagt naar de stand van zaken omtrent het OV-chipkaart oplaadpunt 
Wethouder van Groenendaal: de provincie is verplicht een punt aan te leggen en er komt er waarschijnlijk één op 
de Hovel. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om  21 uur. Aldus vastgesteld door de commissie Welzijn van de gemeente 
Goirle in haar vergadering van 19 maart 2013. 
 
De voorzitter,    de griffier, 
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Toezeggingenlijst Commissie  
 
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 

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

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

Is nog onbekend. Zie 
hiernaast  

Er is een concept voorstel over de toekomst van de klankbordgroep Wmo 
toegestuurd aan de klankbordgroep voor een reactie. 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  Eind januari zal de 
eerste 
voortgangsrapportage 
van 2013 aan de 
leden van de raad 
worden toegestuurd.  

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 

11 oktober 
2012 

Wethouders Verhoeven en Van 
Groenendaal en schoolbesturen gaan 
in gesprek over teruglopende bezoek 
Natuurmuseum. 

Wethouder Verhoeven Maart/april 2013 Maart/april 2013 Wethouder van Groenendaal zal dit onderwerp agenderen voor het 
eerstvolgende onderwijsplatform dat naar verwachting in maart/april 2013 
plaatsvinden (twee weken geleden heeft het laatste overleg heeft 
plaatsgevonden.) Overigens heeft het Natuurmuseum zelf al onderzoek  
gedaan naar het teruglopende bezoek vanuit schoolverband. Belangrijkste 
oorzaak is dat scholen minder budget hebben en daarom kiezen voor een 
tweejaarlijks bezoek in plaats van ieder jaar te gaan.   

19 februari 
2013 

De commissie nodigt te zijner tijd de 
besturen van De Wildacker en De 
Deel uit om een toelichting te geven 
op een fusie.   

Commissie    

19 februari 
2013 

Er wordt een overzicht gemaakt (a4 
grootte) met kritische momenten voor 
de raad aangaande de transities 
(wanneer de raad welke beslissingen 
moet nemen). 
 

Wethouders Sperber/ 
van Groenendaal 

  Volgt zsm 
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Datum 
raad - 
commissie 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Feitelijke 
Afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

19 februari 
2013 

Er wordt een werkgroepje opgericht 
aangaande de transitie jeugdzorg met 
één persoon afvaardiging per fractie. 
De inhoud, toegevoegde waarde en 
koers wordt samen met de griffie 
nader onderzocht. Waar logisch 
wordt er samengewerkt met de 
ambtelijke organisatie en het college. 

Commissie/griffie    
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Toelichting agendapunt 2 
De wet kinderopvang is met ingang van 1.1.2013 ingrijpend gewijzigd. Als gevolg van die wijziging vervalt van 
rechtswege de verordening met uitzondering van die delen die door de gemeente zelf als verruiming van / 
aanvulling op de wettelijke mogelijkheden zijn toegevoegd. Het raadsvoorstel dat nu voorligt gaat over de 
intrekking van die delen waarvoor namelijk ook de juridische basis is vervallen door de wijziging van de wet. Het 
college heeft van de bevoegdheid gebruik gemaakt om beleidsregels vast te stellen om hetgeen in de in te 
trekken delen van de verordening geregeld was alsnog te regelen. (Die beleidsregels heb ik je gisteren 
toegestuurd en zijn door het college in januari vastgesteld.) 
  
De wijziging van de wet kinderopvang houdt in dat het allergrootste gedeelte van de kosten van kinderopvang 
voortaan geregeld wordt via de belastingdienst. De gemeente krijgt voor uitvoering van deze taak minder geld 
van het rijk. In de begroting 2013 is geraamd aan uitgaven € 43.000,00. De korting op het gemeentefonds in 
2013 bedraagt € 34.737,00. Dit bedrag zal bij de eerstkomende Burap afgeraamd worden. Daarmee resteert 
er voor 2013 een bedrag van € 8.263,00. Dit is geen "bezuiniging": de regeling wordt gewijzigd, de gemeente 
krijgt minder geld, belanghebbenden kunnen voor het allergrootste gedeelte van hetgeen voorheen via de 
gemeente liep naar de Belastingdienst. Voor de gemeente verloopt dit budgettair neutraal. Ouders zijn hierover 
geïnformeerd door de kinderopvangorganisaties en, voor zover ze een vergoeding via de gemeente hadden, ook 
via de gemeente.  
  
In 2012 hebben 13 gezinnen gebruik gemaakt van de regeling. De totale kosten daarvoor bedroegen ruim € 
18.000,00. Indien en voor zover deze mensen op 1.1.2013 nog gebruik maakten van de regeling zijn ze allemaal 
persoonlijk geïnformeerd over de wijzigingen en zijn door de gemeente de gegevens ook tijdig bij de 
belastingdienst aangeleverd. (Dit gaat via het inlichtingenbureau.) De betaling van de gemeentelijke 
tegemoetkoming is, daar waar nodig, ook doorgelopen in de periode tot het vaststellen van de gemeentelijke 
beleidsregel. Kortom: er zijn geen personen tussen de wal en het schip terechtgekomen. Vanaf het moment dat 
de beleidsregel is vastgesteld was er weer een formele titel voor die betaling,.   
  
In 2013 heeft de gemeente een budget beschikbaar van € 8.263,00. We gaan er van uit dat dat voldoende is 
voor dekking van alle resterende gemeentelijke kosten. Het gaat dan met name om een stukje compensatie voor 
ouders met een WWB-uitkering die een re-integratietraject volgen en vergoeding van de kosten bij een sociaal-
medische indicatie. Ook hierin zit geen "bezuiniging". Zoals in het raadsvoorstel aangegeven is en blijft dit ook 
een regeling met een open-eind karakter. Gelet op de kosten in 2012 en eerdere jaren en het beschikbare 
budget zijn de risico's beperkt.  
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