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Opgemaakt door Berry van 't Westeinde, griffier 
Aanwezig 
 

Dhr. Stijn van den Brekel, voorzitter, José Appels (VVD), Pernell Criens 
(PvdA), Deborah Eikelenboom (SP), Liselotte Franssen- du Maine (LRG), Henk 
Gabriëls (PAG), Marije de Groot- Haen (CDA), Kees Joosten (SP), Erik 
Schellekens (LRG), Ria Veldhoven- Couwenberg (Lijst Couwenberg) en 
Maxime Vonk (VVD). 
Wethouders Marijo Immink en Sjaak Sperber 
Ambtelijke bijstand: De heer Van Bree (afdeling Maatschappelijke 
Dienstverlening), mevrouw Hakkert (afdeling Ontwikkeling), mevrouw 
Reijrink (afdeling ontwikkeling) en mevrouw Claassen (afdeling 
Maatschappelijke Dienstverlening) 
Rekenkamercommissie: Mevrouw K. Van den Berg en mevrouw J. Hendrickx 

Afwezig  
(met kennisgeving) 

Willem Couwenberg (lijst Couwenberg),  Mark van Oosterwijk (Pro Actief 
Goirle) 

 
Deze vergadering kunt u terugbeluisteren op : https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/Commissie-
Welzijn/2014/25-november/19:30 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2.   Raadsvoorstel vaststellen verordeningen Participatiewet 
 
Standpunten fracties: 
 
LRG Bij re-integratie en tegenprestatie zijn er een aantal zaken bijgekomen. Hoe wordt de 

doeltreffendheid teruggekoppeld aan de raad? Daarover staat niets in de verordening. 
De werkgroep uit de raad  kan een belangrijke rol spelen om in 2015 de transities te 
volgen. Het streven is wel om na 2015 een andere vorm te vinden. 

PAG Kan instemmen met het voorstel. Waarom gebruiken we allemaal afkortingen in het 
besluit? Dat is lastig om te lezen. 

CDA Heeft last van het spanningsveld tussen de verordening en de werkelijkheid waar we ook 
met wederzijds vertrouwen moeten werken. 
De keuzes zijn goed verwerkt. Zorg blijft het aspect beschut werken. Hoe gaan we met die 
groep om? Heeft zorgen over de toekomst van Diamant. 
De tegenpresentatie van 80 uur per jaar wordt weinig gevonden. Er moet ruimte zijn voor 
maatwerk. 
Het college kan op basis van artikel 22 lid 3 afzien van het opleggen van een verlaging om 
dringende redenen. Wat zijn dringende redenen? Moet daar niet staan dat het gemotiveerd 
moet?  
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Evaluatie is belangrijk. Deze krijgen wij toch jaarlijks cijfermatig?  
Vindt de reactie van het college op de brief van het KBO acceptabel. 

VVD Heeft al technische vragen toegezonden. Antwoorden daarop volgen nog. In het algemeen 
valt op dat in de verordeningen geen evaluatiebepaling is opgenomen. Stelt voor dit wel op 
te nemen. Alleen bij het voorstel over de wmo wordt gesproken over een privacy 
convenant. Lijkt dat dit ook bij andere verordeningen nodig is. Wanneer krijgt de raad dit te 
zien? 
Moet er over de betrokkenheid van de participatieraad iets bepaald worden? Dat is in de 
verordeningen voor wmo en jeugd wel bepaald. 
Moet worden opgenomen dat verwijtbaarheid ontbreekt als mensen een verstandelijke 
beperking hebben? 
Hoe spreken we zaken af over informatie over de voortgang van de transities? 
Hoe staat het met de regionale afspraken over loonwaarde bepalingen en baanafspraken? 

SP Soms is het jammer dat aanvullende informatie zo laat wordt verstrekt.  
De aanpassing bij de PGB is verwerkt. SP is voorstander van participatie in een betaalde 
baan. Bij de tegenprestatie is voor de SP sprake van een principiële kwestie.  
Bij de tegenprestatie wordt gestreefd naar landelijke uniformiteit. Is daar al een norm 
voor?  Wat is voldoende vrijwilligerswerk om vrijstelling te krijgen?  
Hoe zit het met werklozen die al 40 jaar gewerkt hebben. Moeten zij dan ook verplicht 
gaan papier prikken? Kunnen zij een vrijstelling krijgen?  
Geldt voor participatiebanen ook dat zij niet mogen leiden tot verdringing? Vindt het een 
risico dat instellingen daarop in gaan spelen en dit dan ten koste van betaalde banen gaat. 
Wordt de premie van € 289 opgeteld bij het inkomen, waardoor deze mogelijk invloed 
heeft op andere bijdragen zoals huursubsidie? 
Is het anders dan via het college mogelijk om een indicatie voor beschut werk aan te 
vragen?  
Het advies van de FNV luidt anders bij de No risk polis van 2 jaar. Een no risk polis kan 
maximaal twee jaar gegeven worden. Als deze twee jaar niet nodig is geweest gaat deze 
over naar het UWV. Als de polis wel nodig is gebleken, wat gebeurt er dan? 
Heeft alle lof voor de voorbereiding door het college en de vrijwilligersorganisaties. 
Is van mening dat solliciteren ook een vorm van tegenprestatie is. 
Wat is voldoende vrijwilligerswerk om te voldoen aan de norm om geen tegenprestatie te 
vragen?  

PvdA Twee tekstuele opmerkingen.  
De beleidskeuzes zijn goed verwerkt. Er moet voldoende ruimte zijn voor klantmanagers om 
soms in de geest van de transities soms onorthodoxe maatregelen te treffen. 
Soms is activering goed.  

Lijst Couwenberg Wat zouden meer activerende maatregelen voor het minimabeleid kunnen zijn?  
Wanneer doet men voldoende voor een tegenprestatie en hoe wordt dit gecontroleerd? Hoe 
wordt voorkomen dat het niet tot verdringing op de arbeidsmarkt leidt? 
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Vindt het belangrijk dat er periodiek gerapporteerd wordt over de resultaten van de 
uitvoering van de verordeningen en over de problemen die zich eventueel voordoen en de 
gekozen oplossingen. 
Vindt dat na een half jaar moet worden gerapporteerd en voor vaststelling van de begroting 
2016.  

 
Ambtelijke bijstand wordt geleverd door de heer Van Bree. 
 
Afspraken en toezeggingen: 
Wethouder Sperber zegt toe uit te zoeken of er ook door een cliënt of belangenbehartiger rechtstreeks een 
indicatie bij het UWV gevraagd kan worden. 
Wethouder Sperber zegt toe dat bekeken wordt of de toelichting aangepast kan worden als het gaat om 
verwijtbaarheid voor mensen met een verstandelijke beperking (artikel 22 lid 1). 
Wethouder Sperber zegt toe te kijken hoe afspraken gemaakt kunnen worden om de transities te volgen op een 
wijze die praktisch haalbaar is. 
Wethouder Sperber zegt toe te kijken naar het aanpassen naar het volledig uitschrijven van de afkortingen in 
het besluit. 
Wethouder Sperber zegt toe dat inspraak/medezeggenschap kan worden opgenomen in de verordening, 
geïnspireerd door de verordeningen Jeugd en wmo. 
Wethouder Sperber zegt toe uit te zoeken hoe het zit met het doorlopen van de no-risk polis nadat iemand twee 
jaar met loonkostensubsidie heeft gewerkt. 
 
Conclusie: Het voorstel kan als  B-stuk naar de gemeenteraad.  
 
3.  Raadsvoorstel verordening i.v.m. invoering Wmo 2015 
 
Standpunten fracties: 
 
LRG Vraagt verduidelijking rond beleidskeuze 4, de beleidskeuzes rond het PGB.  

Wordt dit door de verordening gedekt? 
CDA De technische vragen zijn al beantwoord. Vraagt zich af of het er sprake moet zijn van 

cliënt en zijn "partner" ipv echtgenoot. (O.a. in artikel 5.1) 
Hoopt dat dit met gezond verstand, met mildheid en op maat wordt toegepast. Vindt het 
nog erg veel regels. 

VVD Artikel 2.4 vierde lid. Als de hulpvraag genoegzaam bekend is, kan het college uiteindelijk 
afzien van het gesprek. Is van mening dat er, ook juridisch, altijd een gesprek moet 
plaatsvinden. 
Heeft de vraag wat langdurig is, zoals dat is gebruikt in artikel 3.2. 

SP Komt in de raad terug op deze verordening. Een individuele voorziening wordt ingediend  als 
het om langdurige zorg gaat. Wat is langdurig? Wil daar graag meer duidelijkheid over. 
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Lijst Couwenberg Wat als men niet mee wil doen?  

Het college moet nog beleidsregels maken. Wil graag dat deze ter kennis worden gebracht 
van de commissie. Veel bedragen worden regelmatig aangepast door het college in het 
besluit. Ook dit graag ter kennis brengen van de commissie. 
Er wordt veel gefraudeerd met PGB's. Wat wordt hier aan gedaan?  
Hoe denkt het college de cliëntondersteuning te gaan organiseren. Welke opties zijn 
daarvoor? Is door de gemeente aangewezen ondersteuning niet per definitie partijdig? 
Maakt zich zorgen om aanpassingen in een huurhuis, wanneer de verhuurder dit weigert. 

 
Afspraken en toezeggingen: 
Wethouder Immink zegt toe dat uit te zoeken wat juridisch de juiste term is: echtgenoot, partner of anders. 
Wethouder Immink zegt toe dat antwoord op de vraag van de KBO die nog niet is beantwoord nog volgt. Dit 
hangt samen met beantwoording van technische vragen van de SP.  
 
Advies van de commissie: 
Conclusie: Het voorstel kan als  B-stuk naar de gemeenteraad.  
 
  
4. Raadsvoorstel verordening Jeugdhulp gemeente Goirle 2015 
 
Standpunten fracties: 
 
LRG Had ambtelijk al vragen gesteld. De regels voor het PGB voor jeugd en wmo zijn 

verschillend. Mist de evaluatie in deze verordening.  
PAG Wie stelt de vertrouwenspersoon aan? 
CDA Vindt het een technisch goed verhaal. Er is ruimte voor maatwerk. Is benieuwd hoe vaak de 

hardheidsclausule moet worden gebruikt. 
VVD In de toelichting wordt vaak verwezen naar artikelen die niet in de verordening zijn 

vermeld. Kan dat kloppend worden gemaakt? 
SP De verordening is duidelijk. Fijn dat de toegang Jeugdhulp ook via oa de huisarts mogelijk 

is. We moeten de balans houden met de aanpak eigen kracht. Ook een tijdig betrokken 
specialist kan de omslag betekenen. 

Ambtelijke bijstand wordt geleverd door mevrouw Hakkert. 
Mevrouw Hakkert er wordt een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld. Moet nog verder worden 
uitgewerkt. 
 
Afspraken en toezeggingen: 
Wethouder Sperber zegt toe dat de verwijzingen naar andere artikelen in de verordening worden gescreend. 
Waarschijnlijk is sprake van verwijzingen naar de Jeugdwet. 
Afgesproken wordt dat over de evaluatie in de werkgroep van gedachten wordt gewisseld.  
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Advies van de commissie: 
Conclusie: Het voorstel kan als B-stuk naar de gemeenteraad. (VVD) 
 
5. Raadsvoorstel Beleidsnota Back to Basics: Jeugd  
 
Standpunten fracties: 
 
LRG Goed en helder stuk. Heeft een vraag over de pilot in Goirle. Is daar blij mee. Draait de pilot 

op alle basisscholen? Zo niet, kan dit worden verbreed? 
Gaat het om statushouders of asielzoekers, wanneer sprake is van "asielgerechtigden"? 
Kan beter worden gemonitord in de klassen? 

PAG Op pagina 9 ziet hij een extra doelstelling dat zorgplannen op elkaar worden afgestemd. 
Deze staat niet in het raadsvoorstel. 

CDA Goed verhaal. Krijgt complimenten over de wijze waarop dit in Goirle wordt opgepakt. 
Krijgen verenigingen al extra ondersteuning om de doelstelling te halen om jongeren met 
specialistische hulp gebruik te laten maken van reguliere vrijetijdsbesteding. 

SP Het is een duidelijk stuk. Er is een mooie ambitie opgesteld voor kinderen die specialistische 
hulp ontvangen om die aan reguliere vrijetijdsbesteding mee te laten doen. Kunnen 
verenigingen extra subsidie krijgen om dit te bevorderen? Hoeveel procent van de 
verenigingen heeft al een aanbod? 

VVD Prima beleidsplan. Sport zou wellicht meer aandacht kunnen krijgen bij preventie.  
Op pagina 10 zou voor de helderheid achter 28 oktober "2014" kunnen worden vermeld.  

PvdA De gemeente gaat scherp monitoren dat er geen kinderen tussen wal en schip raken. Hoe 
denkt het college zorgmijders te bereiken? Te gelijkertijd geeft de wethouder in 
beantwoording aan dat er altijd kinderen tussen wal en schip vallen. 
Vindt het een voorzichtige doelstelling om 5 % van de jeugdigen met specialistische hulp 
toe te geleiden naar reguliere voorzieningen. 
Het is goed dat we niet medicaliseren en eerst kijken naar wat mensen wel kunnen. 

Ambtelijke bijstand wordt verleend door mevrouw Reijrink 
 
Afspraken en toezeggingen: 
Wethouder Sperber zegt toe "2014" toe te voegen achter 28 oktober op pagina 10.  
Wethouder Sperber zegt toe dat later nog inzicht wordt gegeven in het aantal verenigingen dat al aanbod heeft 
op het gebied van vrijetijdsbesteding voor jongeren met specialistische hulp of ondersteuning. 
 
Advies van de commissie: 
Conclusie: Het voorstel kan als  A-stuk naar de gemeenteraad. 
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6. Bespreken eindrapport "Vervolgonderzoek Accommodatiebeleid" van de rekenkamercommissie 

Dongen-Goirle-Loon op Zand  
 
Standpunten fracties: 
 
LRG Heeft nog wat technische vragen over het rapport. 

Op pagina 24 staan conclusies met betrekking tot Boschkens Oost. Op pagina 18 staan 
daar geen cijfers over de behoefte in de wijk. Waarop is dit dan gebaseerd? Zo ook voor de 
Frankische Driehoek. 
De zin op pagina 27 over de scouting in Riel klopt niet. Zij zijn eigenaar. Voor de scouting in 
Goirle moet nog een besluit worden genomen. 
Op pagina 28 onderaan staat dat er twee ruimten waar geen activiteiten plaatsvinden, 
maar wel huur voor wordt betaald. Heeft dat betrekking op het faillissement van het 
Kinderdagverblijf? 
Op pagina 18 en 19 zijn op twee plaatsen geen percentages bekend. Dat moet toch snel op 
te vragen zijn. Is brede school De Vonder wel van Leystromen? Dat staat wel in het 
rapport. 
Sportzaal Vendelier, ipv sporthal Red Star 
Op pagina 10 wordt al aangegeven dat het effect van de transities nog niet is te overzien. 
Benieuwd wanneer we dan wel inzicht denken te hebben. Deelt de conclusies die verder in 
het rapport staan. 

CDA Dankt voor rapport. Deelt de conclusie. We worden geconfronteerd met te veel vierkante 
meters. De raad pakt niet door. Volgt de reactie van het college, we gaan kijken naar een 
slim gebruik van het maatschappelijk vastgoed.  
Vraagt naar de eigendomsverhoudingen van scouting Goirle. 

VVD Onderschrijft de conclusies uit het rapport. Waarom wordt er een raadsvoorstel gemaakt. 
Dit rapport wordt meegenomen in het collegevoorstel 

PvdA Dankt voor het rapport. Vindt het ook belangrijk dat mensen zich thuisvoelen in een 
accommodatie. 

SP Dankt ook voor het heldere rapport. Er zijn teveel vierkante meters. De vraag moet gesteld 
worden voor wie die vierkante meters zijn. Deze voelen zich ergens thuis. Het is jammer dat 
er weinig gebruik wordt gemaakt van de brede scholen.  

Lijst Couwenberg Dankt voor het goede onderzoek. Wijst op het overschot aan ruimte, onder andere de multi-
functionele ruimtes in Brede Scholen. De raad heeft het recht en de bevoegdheid om terug 
te komen op een eerder besluit, want de Wildakker is hard nodig voor de wmo.  
De rekenkamercommissie wil een aantal vierkante meters dat altijd passend is.  

Mevrouw Van den Berg: wil de technische vragen graag schriftelijk beantwoorden. 
Het is een onderzoek van de Rekenkamercommissie. U kunt aangeven of u de conclusies en aanbevelingen 
overneemt. Daar moet een raadsvoorstel voor worden gemaakt. De Rekenkamercommissie heeft vooral een 

 6 



GEMEENTE GOIRLE 
Griffie 
 

 
 
 

 
 
Verslag commissie  Welzijn d.d. 25 november 2014 

  

   

 
feitenrapportage gemaakt, naar de doorwerking van eerdere onderzoeken. De politieke vragen over bijvoorbeeld 
de gebruikte vierkante meters zijn aan de raad en het colelge. 
 
Wethouder Sperber geeft aan dat scouting Goirle nog steeds eigendom van de gemeente. Er is geen ambtelijke 
capaciteit beschikbaar om met een goed voorstel te komen. Dat komt nog naar u toe. 
Wethouder Immink geeft aan dat we op dit moment nog niet kunnen inschatten wat de effecten van de 
transities zijn. Wij maken in 2015 en 2016 een inventarisatie van het maatschappelijk vastgoed en bekijken 
daarbij wat er benut kan worden. Wij subsidiëren activiteiten.  
 
Advies van de commissie: 
Conclusie: De voorstel concludeert dat de conclusies kunnen worden gedeeld. Het voorstel kan als  A-stuk naar 
de gemeenteraad. 
 
7. Raadsvoorstel Beleidsbegroting 2015 en meerjarenbegroting 2016 t/m 2018 Diamantgroep 
 
Standpunten fracties: 
 
LRG Aan het voorstel weinig toe te voegen. Risico's zijn benoemd in de begroting. 
PAG Kijkt ook naar de risico's. Want wat betekent het voor onze gemeente wanneer de 25% 

doelstelling van Diamant om op personeelskosten te bezuinigen wordt gehaald? 
CDA Ook eens met het voorstel. Zou de risico's graag als uitdaging willen zien. 
 
Advies van de commissie: 
Conclusie: Het voorstel kan als  A-stuk naar de gemeenteraad. 
 
8. Raadsvoorstel intrekken Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen 
 
Standpunten fracties: 
Er vindt geen beraadslaging plaats. 
 
Advies van de commissie: 
Conclusie: Het voorstel kan als  A-stuk naar de gemeenteraad. 
 
9. Raadsvoorstel Jaarrekening 2013 Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG) 
 
Standpunten fracties: 
 
PAG Als het goed leest zijn inhuurkosten omgezet in vaste salariskosten. Sluit zich verder aan 

bij het CDA. 
CDA Diep onder de indruk van het hoge tempo. Er is een pittig eigen vermogen. Kan daarmee 

 7 



GEMEENTE GOIRLE 
Griffie 
 

 
 
 

 
 
Verslag commissie  Welzijn d.d. 25 november 2014 

  

   

 
iets gedaan worden aan de grote klassen? Verder neemt men kennis van de jaarrekening. 

 
Advies van de commissie: 
Conclusie: Het voorstel kan als  ingekomen stuk naar de gemeenteraad. 
 
10. Raadsvoorstel begroting 2014 Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG) 
 
Standpunten fracties: 
 
VVD Wat was het doel van de lumpsum? Door wie is dat vertrekt? 
 
Afspraken en toezeggingen: 
Wethouder Sperber zegt toe dit na te vragen. 
Advies van de commissie: 
Conclusie: Het voorstel kan als  -stuk naar de gemeenteraad. 
 
11.  Verslag van de commissie Welzijn d.d. 7 oktober 2014 
Het verslag wordt vastgesteld. De lijst van toezeggingen wordt bijgewerkt. 
 
12.  Inlichtingen van het college van burgemeester en wethouders 
Er zijn geen inlichtingen. 
 
13.    Vragen aan het college van burgemeester en wethouders 
Mevrouw Vonk heeft de vorige vergadering iets gevraagd over huishoudelijke hulp, de toelage. Krijgt de raad 
daar ook nog inzage in? 
Wethouder Immink geeft aan dat de aanvraag is verstuurd en in het college is besloten dat de raad daarover 
wordt geïnformeerd.  
 
15.  Stukken ter kennisname  
Er zijn geen opmerkingen. 
 
16.  Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om  22.05 uur.  
Aldus vastgesteld door de commissie Welzijn van de gemeente Goirle in haar vergadering van  
13 januari 2015 
 
De voorzitter,     de griffier,    
   

 8 



GEMEENTE GOIRLE 
Griffie 
 

 
 
 

 
 
Verslag commissie  Welzijn d.d. 25 november 2014 

  

   

 
Toezeggingenlijst Commissie Welzijn 
 
 
Datum Wat Wie Uiterste  

afdoeningdatum 
Wijze afdoening 

25-11-2014 Verordeningen Participatiewet: uitzoeken 
of er ook door een cliënt of 
belangenbehartiger rechtstreeks een 
indicatie bij het UWV voor beschut werken 
gevraagd kan worden. 
 

Wethouder 
Sperber 

 Het afgeven voor een indicatie voor beschut werk is een 
bevoegdheid van het college. Het college kan daar eventueel het 
UWV bij inschakelen. Dat kan niet door derden of door de klant 
zelf.  

25-11-2014 Verordeningen Participatiewet: bekeken 
wordt of de toelichting aangepast kan 
worden als het gaat om verwijtbaarheid 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking (artikel 22 lid 1). 
 

Wethouder 
Sperber 

 Is al geregeld in artikel 20 lid 2 van de verordening.  

25-11-2014 Verordeningen Participatiewet: kijken naar 
het aanpassen naar het volledig 
uitschrijven van de afkortingen in de titel 
van het besluit 

Wethouder 
Sperber 

 De naamgeving van de verordening is geregeld in de citeertitel in 
art. 49. De afkortingen zijn gelijk in artikel 1 opgenomen en 
staan ook gelijk boven het besluit,. Zeker als het besluit vaker 
geciteerd moet worden (zoals hier het geval is) moet het besluit 
ook kernachtig zijn.  
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25-11-2014 Verordeningen Participatiewet: kijken of 

inspraak/medezeggenschap kan worden 
opgenomen in de verordening, geïnspireerd 
door de verordeningen Jeugd en wmo. 

Wethouder 
Sperber 

 Opgenomen in verordening in artikel 47.  

25-11-2014 Verordeningen Participatiewet: uitzoeken 
hoe het zit met het doorlopen van de no-
risk polis nadat iemand twee jaar met 
loonkostensubsidie heeft gewerkt en nog 
niet een eigenstandig ( minimum-) loon/ 
inkomen heeft. 

Wethouder 
Sperber 

 Het antwoord volgt zo mogelijk nog voor de raadsvergadering.  

25-11-2014 Verordeningen Participatiewet: kijken hoe 
afspraken gemaakt kunnen worden om de 
transities te volgen op een wijze die 
praktisch haalbaar is. 

Wethouder 
Sperber 

 Het college zal periodiek met voortgangsinformatie komen. Wij 
wachten de wens ook af van de werkgroep vanuit de Raad.  

25-11-2014 Verordening wmo: uitzoeken wat juridisch 
de juiste term is: echtgenoot, partner of 
anders 

Wethouder 
Immink 

 In artikel 1.1.2 van de wet Wmo 2015 is het begrip echtgenoot 
gedefinieerd. De echtgenoot is ook de geregistreerd partner. 
Artikel 5.1.1. van de verordening is correct.  

25-11-2014 Verordening wmo: antwoord op de vraag 
van de KBO die nog niet is beantwoord 
volgt. Dit hangt samen met beantwoording 
van technische vragen van de SP. 

Wethouder 
Immink 

 Vragen KBO zijn beantwoord.   
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25-11-2014 Verordening Jeugdwet: de verwijzingen 

naar andere artikelen in de verordening 
worden gescreend. Waarschijnlijk is sprake 
van verwijzingen naar de Jeugdwet. 

Wethouder 
Sperber 

  

25-11-2014 Beleidsnota Jeugd: "2014" toe te voegen 
achter 28 oktober op pagina 10. 

Wethouder 
Sperber 

 Is verwerkt. 

25-11-2014 Beleidsnota Jeugd: Onderzocht wordt of 
het mogelijk is om later nog inzicht te 
geven in het aantal verenigingen dat al 
aanbod heeft op het gebied van 
vrijetijdsbesteding voor jongeren met 
specialistische hulp of ondersteuning. 

Wethouder 
Sperber 

  

25-11-2014 Begroting BOOG: We vragen het bestuur 
om aan te geven waarvoor de lumpsum is 
verstrekt. 

Wethouder 
Sperber 

 Beantwoord via raadsinformatie 27-11-2014 

19-6-2014 Krediet Regenboog: Actief naar 
mogelijkheden zonnepanelen kijken. Als 
kosten hoger worden, dan wordt daar bij 
de raad op teruggekomen.  

Wethouder 
Sperber 

Bij verslag Deze toezegging wordt gestand gedaan. Schoolbestuur wordt bij 
de oriëntatie / het onderzoek naar de mogelijkheden betrokken. 
Binnen deze context zullen tevens nadrukkelijk de maatregelen 
worden beschouwd die thans in het kader van duurzaamheid in 
het renovatieplan zijn opgenomen.  
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GEMEENTE GOIRLE 
Griffie 
 

 
 
 

 
 
Verslag commissie  Welzijn d.d. 25 november 2014 

  

   

 
19-6-2014 Krediet Regenboog: De tip over het project 

in Tilburg waarbij de mogelijkheden voor 
zonne-energie op 70 scholen zijn 
onderzocht wordt nagegaan. 

Wethouder 
Sperber 

 In samenspraak met schoolbestuur zal contact worden 
opgenomen met MOED en worden de mogelijkheden die het 
Tilburgse project voor basisschool De Regenboog biedt nader 
verkend. 
 

19-6-2014 Back to Basics: De raad wordt 
geïnformeerd zodra er meer bekend is over 
het veranderende beleid voor de 
verenigingen. 

Wethouder 
Immink 

 Wordt gedaan.  
 

8 oktober 
2013 

Het college komt terug bij de raad als er 
gebouwelijke kosten aan 't Loket zijn in 
verband met de transities. 

Wethouder 
Sperber 

Als er gebouwelijke 
kosten aan 't Loket 
zijn ivm de transities 

Wordt gedaan.  
 

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 

 Wordt invulling aan gegeven.  
In april is de tweede voortgangsrapportage van 2014 aan de 
leden van de raad worden toegestuurd. In juni, 
augustus/september en november 2014 volgen nieuwe 
rapportages.  
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