
Verslag commissie  Welzijn d.d. 21 maart  
2013 

Opgemaakt door B. van 't Westeinde
Aanwezig Commissiegriffier Linde Gasseling.

Voorzitter de heer M. van Oosterwijk
De heren N. de Vries (CDA), B. Schellekens (Lijst  Riel-
Goirle), P. Jacobs (Lijst Riel-Goirle), A. van Baal (PvdA), 
A. de Laat (SP), M. van den Hout (Pro Actief Goirle), J. 
Swaans VVD), W. Couwenberg (Lijst Couwenberg). 
De dames mw. J. Aerts-Hermans (LRG), P. Criens (PvdA)
Ambtelijke ondersteuning: mevrouw Hakkert
Wethouders S. Sperber en J. Groenendaal.

Afwezig 
(met kennisgeving)

De heer Hendrickx (CDA), mevrouw Immink (PAG), 
mevrouw Eikelenboom (SP)

Deze vergadering kunt u terugbeluisteren op : 
http://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2013/21-
maart/19:30/locatie-Raadzaal

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. 

2. Visie op jeugdhulp gemeente Goirle 
De heer Van Baal geeft kort aan wat in de werkgroep Transitie Jeugdzorg heeft 
besproken in de eerste bijeenkomst. Hij geeft aan dat is afgesproken als werkgroep 
op zoek te gaan naar de momenten waarop de gemeenteraad invloed kan hebben 
op de transitie. Een vervolg is afgesproken.
De heer De Laat geeft aan de  SP niet meedoet aan de werkgroep. 
De voorzitter geeft aan dat het goed is wanneer de raad de werkgroep een mandaat 
meegeeft.

Standpunten fracties:

VVD Geld aan jeugdzorg wordt op dit moment op inefficiënte wijze 
besteed. De kantelingsgedachte kan ons helpen de bezuiniging te 
realiseren. De VVD ondersteunt de instelling van de werkgroep. De 
VVD kan zich vinden in de aanpak. Enkel het begrip "alle 
ondersteuning" wordt als erg veel ervaren.
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Lijst 
Couwenberg

Er wordt fors gekort op het beschikbare geld. Het is zeer de vraag of 
die voordelen gehaald kunnen worden. Het is geen goede zaak dat er 
twee wethouders op jeugdzaken zitten.

SP Op pagina 2 in de voorlaatste alinea is er sprake van dat 
uitgangspunt is dat zaken daar waar mogelijk anders worden 
uitgevoerd. Volgens de SP moet daar staan: "daar waar wenselijk". 
We moeten ons niet altijd rijk rekenen met eigen kracht en buurthulp. 
Wildacker en De Deel zouden mooie ontmoetingsplekken zijn.

Lijst Riel-
Goirle

Deze notitie is een vertrekpunt. Wij missen zicht op wat landelijk 
beleid is en wat eigen beleid is. Op welk deel van de notitie kunnen 
wij een lokale kleuring geven? Lijst Riel Goirle gelooft in het verhaal 
van zelfredzaamheid, maar wat doe je met mensen die afhankelijk 
zijn van zorg of maar een beperkt netwerk hebben. De vraag is of 
gemeenten tijdig klaar zijn en er voldoende geld is. Deze notitie 
straalt erg veel optimisme uit. Is dat wel realistisch? 
Kan in de notitie niets vinden over de pilots. Wat wordt daar onder 
verstaan?

CDA Heeft een opmerking over de procedure. Waarom wordt de visie niet 
gelijktijdig besproken met raad en veld? Waarom wordt niet eerst het 
veld geconsulteerd?
Het CDA stemt in met de uitgangspunten van de nota. 
Onder de nota ligt een filosofie. Hierover wordt een viertal 
opmerkingen gemaakt.
Het beeld is dat Rijk en provincie nu de verantwoordelijkheid bij de 
gemeenten legt, nadat zij er zelf niet toe in staat zijn gebleken. Ook 
de organisaties hebben het allemaal laten gebeuren. De transitie is 
een bewijs van onvermogen. 
Het centrale idee van de kanteling is dat je eerst problemen zelf 
oplost, dan in je netwerk, dan komt de hulp pas in beeld. Dit zet 
hulpzoekers in een kwaad daglicht.
De gemeente heeft maar beperkte mogelijkheden om netwerken te 
activeren. Er is een conflict met de huidige individualistische 
leefcultuur.
De veranderingen vragen van het veld een massieve cultuuromslag. 
Dat is moeilijk. Veel succes wordt toegewenst voor de realisatie.
Stelt vast dat is gekozen voor een andere procedure. 
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PvdA De PvdA vindt het stuk rijp voor beraadslaging in de raad, als B-stuk. 
Aspecten van het betoog van de heer De Vries van het CDA worden 
herkend, maar dat wil nog niet zeggen dat je ze moet overnemen.

PAG Kan instemmen met de nota zoals deze er ligt. Hij is het eens met de 
opmerking over de procedure van het CDA. De casuïstiek in de nota 
is in principe overbodig, omdat dit niets toevoegt aan het beleid.

Advies van de commissie:
Conclusie: Het voorstel kan als  B-stuk naar de gemeenteraad.

Afspraken en toezeggingen:
Wethouder Van Groenendaal zegt toe bij het verslag aan te geven wat lokaal 
beïnvloedbaar is bij de transitie jeugdzorg.

3. Verslag van de commissie Welzijn 19 februari 2013 
Het verslag wordt vastgesteld en de lijst met toezeggingen wordt doorgenomen.

4. Inlichtingen van het college van burgemeester en wethouders
Wethouder Van Groenendaal dat er een tweetal oplaadpunten voor de OV chipkaart 
worden gerealiseerd. Bij Bekker op De Hovel en Albert Heijn aan het Van 
Hogendorpplein.

5. Vragen aan het college van burgemeester en wethouders
Mevrouw Aerts vraagt of aanpassingen in het beleid voor Back 2 Basics volgens de 
door de raad aangenomen motie voor de begroting 2014 bekend zijn?
Wethouder Sperber geeft aan dat dit waarschijnlijk niet voor 1 mei gered wordt. Als 
het college later komt met de aanpassing, dan wordt wel gekeken hoe de periode 
opgerekt kan worden om de mogelijkheden voor de verenigingen open te houden. Hij 
kan nog geen datum geven.

6. Stukken ter kennisname (zie bijlage)
De heer Van de Hout vraagt waarom de startnotitie van de GGD ter kennisgeving 
meegedeeld wordt. Is van mening dat dit besproken moet worden in de raad.
De heer Couwenberg vindt dat dit ook moet.
De heer Swaans vindt dat ook prima. Wil tijdens de raadsvergadering terugkomen op 
de notitie De Vonder.
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De heer De Vries sluit zich bij de opmerking over De Vonder van de heer Swaans 
aan. Het CDA komt zeker terug op deze notitie.
De heer Schellekens geeft aan dat Lijst Riel Goirle de planning voor De Vonder heel 
ruim is. De fractie vindt dat te lang wordt vastgehouden aan het concept van de 
Brede School. Het concept moet worden losgelaten, als het niet haalbaar is. Een 
Brede School betekent niet dat er in 1 gebouw gehuisvest moet worden. Er moeten 
veel nadrukkelijker keuzes gemaakt moeten worden. Vraagt of antwoorden op 
vragen 9 april gegeven kunnen worden.

De voorzitter concludeert dat hij presidium zal overleggen wat de procedure met 
betrekking tot de startnotitie Gezondheidsbeleid te doen.
De wethouder kan tijdens de vergadering reageren op vragen over Brede School De 
Vonder. 

7. Rondvraag
De heer De Laat verzoekt voortaan geen drie vergaderingen op 1 avond te doen.
De heer Couwenberg geeft aan daarom alle voorstellen B-stuk te maken.

De voorzitter sluit de vergadering om  20.38 uur. Aldus vastgesteld door de 
commissie Welzijn van de gemeente Goirle in haar vergadering van 28 mei 2013

De voorzitter, de griffier,
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Toezeggingenlijst Commissie Welzijn

Datum 
raad - 
commis
sie

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsda
tum

Feitelijke 
Afdoeningsda
tum

Wijze afdoening

21 maart 
2013

Visie jeugdzorg: aangeven 
wat lokaal beïnvloedbaar is 
bij de transitie jeugdzorg.

Wethouder Van 
Groenendaal

Bij verslag Antwoord vraagt iets meer tijd. Vraag wordt beantwoord 
voor de raadsvergadering van 09-04

21 maart 
2013

Regionale gezondheidsnota: 
agenderen raad 9 april? 

Presidium Voor 27 maart Raadsvoorstel verzonden op 26-3-2013 naar 
griffie/presidium

21 maart 
2013

Ambitiedocument  de 
Vonder: moet worden 
vastgehouden aan het 
concept van de brede school 
als gebouw

Wethouder Van 
Groenendaal

Antwoord 
wethouder 
mondeling bij 
bespreking in 
raad 9-4

Nadere 
standpunt-
bepaling uiterlijk 
in vergadering 
gemeenteraad 
d.d. 17-09-2013

Er wordt op geantwoord indien vraag wordt gesteld (9-4-
2013)  
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Datum 
raad - 
commis
sie

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsda
tum

Feitelijke 
Afdoeningsda
tum

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/weth
ouder 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.
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Datum 
raad - 
commis
sie

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsda
tum

Feitelijke 
Afdoeningsda
tum

Wijze afdoening

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 

Het college heeft op 19 maart een besluit genomen over 
de overlegstructuur met maatschappelijke partners op het 
terrein van de Wmo. Het collegebesluit is op 25 maart 
toegezonden aan de partners met wie de gemeente het 
convenant ‘Belangenbehartiging en cliëntparticipatie 
Wmo’ heeft afgesloten. Aan hen is gevraagd om uiterlijk 
19 april een reactie op het besluit te geven. Daarna zal de 
raad door middel van raadsinformatie worden 
geïnformeerd over het collegebesluit en de ingekomen 
reacties.  
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Datum 
raad - 
commis
sie

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsda
tum

Feitelijke 
Afdoeningsda
tum

Wijze afdoening

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 maart zal 
de tweede 
voortgangsrapp
ortage van 2013 
aan de leden 
van de raad 
worden 
toegestuurd.

Wordt invulling aan gegeven

11 
oktober 
2012

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

Wethouder 
Verhoeven

Maart/april 2013 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.  
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Datum 
raad - 
commis
sie

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsda
tum

Feitelijke 
Afdoeningsda
tum

Wijze afdoening

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 Op verzoek van de heer De Laat is per mail informatie 
verspreid over de fusie, die door De Wildacker via de 
website beschikbaar is gesteld.

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

September/oktober Met betrekking tot de kritische moment rond de transitie 
jeugdzorg vindt het gesprek hierover plaats in de 
werkgroep
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