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Opgemaakt door  Berry van 't Westeinde, griffier 
Aanwezig 
 

Johan Swaans (voorzitter), Antoon van Baal (PvdA), Pernell 
Criens(PvdA), Stijn van den Brekel (SP), Ad van Beurden (VVD),  
Liselotte Franssen (LRG), Erik Schellekens (LRG), Brigit de Kort (CDA), 
Piet Poos (CDA), Christel van Neerven (PAG), Henk Gabriëls (PAG), , 
Arno de Laat (Arbeiderspartij Goirle Riel). 
Wethouders:  Marijo Immink, Theo van der Heijden 
 

Afwezig  
(met kennisgeving) 

Willem Couwenberg (Arbeiderspartij Goirle Riel) 

 
Deze vergadering kunt u terugluisteren op : 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2018/20-februari/19:30  
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2.  Raadsvoorstel GGD Hart voor Brabant kadernota 
 
Standpunten fracties: 
LRG Wanneer wordt een keuze gemaakt op de keuze- en plustaken. En hebben wij 

daar dan invloed op? 
PAG Onder de indruk van de aanpak en de positiviteit van de GGD. Is er meer bekend 

over de activiteiten voor kwetsbare ouderen. (p.3). Welke activiteiten zijn er 
speciaal gericht op statushouders? Uit de Brabantscan blijkt dat er in Goirle best 
een hoog percentage mensen is dat risico loopt op een angststoornis of een 
depressie. Zou een wijk GGD-er hier iets mee kunnen?  

CDA Een prima stuk. Er is ook een structurele bezuiniging gerealiseerd. De bezuiniging 
wordt niet ten laste gebracht van het basispakket, maar van de plustaken. Zit 
daar een filosofie achter? 

PvdA Ziet dat de GGD een positieve ontwikkeling doormaakt. Minder geld naar dure 
gebouwen en managers. Meer flexibiliteit, ze bewegen mee met de kanteling. 
Niets dan lof voor deze nota.  

APGR We moeten aan de slag met de cijfers. Hoeveel komt er nog aan bijdrage bij aan 
index en prijscompensatie voor het vaccinatieprogramma? 

 
Advies van de commissie: het voorstel wordt als A-stuk doorgeleid naar de gemeenteraad. 
 
3. Raadsvoorstel Sociale inclusie agenda 
 
Standpunten fracties: 
LRG Mooi en ambitieus stuk. Blij dat het zo inzichtelijk gemaakt is. Ook het informele 

overleg vinden zij een goede ontwikkeling. Samen kijken naar wat er nu echt 
nodig is. Hoe gaat de tijdlijn eruit zien? Hoe snel kunnen we aan de slag? 

PAG Maakt complimenten aan de steller van het stuk. Het voorstel is in de nieuwe 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2018/20-februari/19:30
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opbouw. Dat leest een stuk sneller.  
Vraagt wat verwacht wordt van andere werkwijze van de gemeenteraad. 
Als er geen kosten zijn opgenomen, dan zijn er ook geen externen bij betrokken? 

CDA Keurige inventarisatie. Zou graag een tijdlijn zien om de voortgang te 
bewerkstelligen.  

SP Het heeft lang geduurd. Goed dat er contact is geweest met de 
belangenorganisaties, maar er moet ook contact zijn met de doelgroep zelf. Mist 
wel de toegankelijkheid van de stembureaus. Is dat goed? Moeten we daar niet 
meer aan doen? Verder is het een goed stuk. De veiligheid van Jan van 
Besouwhuis is een aandachtspunt. Verwijst naar de stapeling van eigen 
bijdrages.  
Bushaltes bij verpleeghuizen kunnen wellicht nog verbeterd worden. We moeten 
aan de slag! 

PvdA Het stuk geeft een goed inkijkje in de verbeterpunten. Complimenten. We doen 
al veel dat heel nuttig is. Vraagt ook aandacht voor de brandveiligheid. Wat is het 
bedrag van het mantelzorgcompliment? Het moet "dementievriendelijke 
gemeenschap", in plaats van "gemeente" zijn. Vraagt aandacht voor 
vergunninghouders. 

APGR Prima stuk om voortvarend mee aan de slag te gaan. Op pagina 11 staan een 
aantal knelpunten die al lang aangepakt hadden kunnen worden. Dat hoeft niet 
met een raadsvoorstel door de raad. 
Is geschrokken over de conclusie dat de evacuatietijd in Jan van Besouw te lang 
is en dat ook de situatie in de Leybron niet veilig is. Dat moeten we niet laten 
wachten. 

Afspraken en toezeggingen: 
Wethouder Immink zegt toe dat de hoogte van het mantelzorgcompliment wordt gecommuniceerd 
via het verslag.  
Burgemeester Van Stappershoef: informeren over het aantal stembureaus die toegankelijk zijn voor 
gehandicapten en over het helpen van mensen met een verstandelijke beperking 
Advies van de commissie: het voorstel wordt als A-stuk doorgeleid naar de gemeenteraad. 
 
  
4.  Verslag van de commissie Welzijn van 21 november 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De toezeggingenlijst wordt bijgewerkt. De commissie 
stemt in met de voorgestelde afdoeningen.  
 
5.  Inlichtingen van het college van burgemeester en wethouders 
Wethouder Harry van de Ven geeft aan dat er een kaderbrief is ontvangen van de RAV (Regionale 
Ambulance Voorziening). Op de financiële kant van het RAV hebben wij geen invloed. Dit wordt door 
de zorgverzekeraars betaald. Daarom kijken we of de gemeenschappelijke regeling nog een goede 
rechtsvorm is voor de RAV. Stelt voor deze kadernota voor kennisgeving aan te nemen. 
Henk Gabriels vraagt of de gemeente dan ook geen invloed heeft op aanrijtijden etc. 
Wethouder Harry van de Ven geeft aan dat hier landelijke inspecties geen invloed op hebben.  
Pernell Criens vraagt in hoeverre de gemeente invloed kan hebben op zorgverzekeraars, oa in 
verband met de aanrijtijden. 
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Harry van de Ven geeft aan dat er 1 keer per jaar een overleg is. We zitten in het Algemeen Bestuur 
van de RAV. Daar kunnen we aan de bel  trekken. 
 Wethouder Harry van de Ven deelt mee dat de GGD gaat deelnemen in een coöperatie voor de 
toegang in Tilburg. De gemeente Goirle kan hier zijn mening over geven. Het heeft geen financiële 
gevolgen voor de gemeente Goirle en heeft geen risico's. Hij stelt voor om dit voor kennisgeving aan 
te nemen. 
De voorzitter concludeert dat de commissie hiermee instemt. 
 
 
6. Vragen aan het college van burgemeester en wethouders 
Erik Schellekens geeft aan dat uit het cliëntervaringsonderzoek WMO blijkt dat er vragen zijn over 
minderuren zorg. De gemeente moet volgens een rechterlijke uitspraak een goede onderbouwing 
geven voor maatwerkvoorzieningen Wmo. Heeft dat ook gevolgen voor de onderbouwing die wij 
moeten geven?  
Wethouder Marijo Immink geeft aan dat we in de beschikkingen scherper omschrijven welke 
activiteiten we ontplooien. Daar zijn we al meer dan een jaar mee bezig. Dat scherpen we steeds 
verder aan. Rechters baseren hun uitspraken veel op protocollen van voor 2015 die gebaseerd waren 
op minuten zorg. Nu maken we met steeds meer gemeenten de omschakeling naar resultaatsturing. 
Dat proberen we beter in besluitvorming vast te leggen. Als er vragen zijn, proberen we altijd het 
gesprek aan te gaan. 
 
Stijn van den Brekel vindt het jammer dat mensen waarvan de voorziening is afgewezen niet mee 
worden genomen in het cliëntervaringsonderzoek. Ook is niet altijd duidelijk dat er onafhankelijke 
ondersteuning is. Wat heeft u eraan gedaan om dat te verbeteren?  
30% van de geïnterviewden  aanvaart de hulp niet omdat de eigen bijdrage te hoog is. Om welke 
hulp gaat dit?  
Wethouder Marijo Immink vindt het een goede suggestie om te kijken of mensen ook echt de hulp 
krijgen die ze nodig hebben. We kunnen alleen kijken naar aanvragen die zijn afgewezen. Mensen die 
tussentijds zijn afgewezen liggen niet in onze gegevens vast. 
Er is een verbetering ten opzichte van 2016 in de bekendheid van onafhankelijke 
cliëntondersteuning. Het is aangegeven in het boekje. Het wordt o.a.  in alle brieven en voorafgaand 
bij alle keukentafelgesprekken aangegeven. Sinds 2016 doen we hieraan wat we kunnen. 
Als mensen de eigen bijdrage niet kunnen betalen kunnen we een oplossing zoeken met name via de 
bijzondere bijstand. Als de mensen de eigen bijdrage als te hoog ervaren, maar hun inkomen 
navenant is, dan is er iets anders aan de hand. De regering wil de eigen bijdrage vanaf 2019 op een 
andere manier vormgeven. Wat dat betekent zal in 2018 verder gestalte krijgen. Wij kunnen daar op 
dit moment niets aan doen. 
 
7. Stukken ter kennisname 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
8. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.  
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Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Goirle in haar vergadering van  
13 maart 2018 
 
 
De voorzitter,     de griffier, 
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Toezeggingenlijst Commissie Welzijn 20 februari 2018 
Nr Datum Wat Wie Uiterste  afdoenings

datum 
Wijze afdoening 

1. 20-2-2018 Inclusieagenda: de hoogte van het 
mantelzorgcompliment wordt gecommuniceerd via 
het verslag. 

Wethouder 
Marijo Immink 

 De hoogte van het mantelzorgcompliment bedraagt 
€30,00 

2. 20-2-2018 Inclusieagenda: informeren over aantal 
stembureaus die toegankelijk zijn voor 
gehandicapten en over het helpen van mensen met 
een verstandelijke beperking 

Burgemeester 
Van 
Stappershoef 

 Volgens de Kieswet dient 25% van de stembureaus 
toegankelijk te zijn voor gehandicapten. Van de in 
totaal 14 stembureaus in de gemeente zijn er 5 
volgens de regels van de Kieswet toegankelijk voor 
gehandicapten (4 in Goirle, 1 in Riel). Daarnaast zijn 
alle stembureaus rollatorvriendelijk en zijn de 
stemhokjes vergroot en voorzien van een lagere 
schrijfplank. 
Stembureauleden worden geïnstrueerd over het 
bieden van hulp aan mensen die hier om vragen. Dit 
is overigens wel aan strikte regels gebonden. 

3. 20-2-2018 Kadernota GGD: Wat zijn de argumenten waarom 
de besparingen die de GGD heeft bereikt niet 
meteen ten goede komen aan de bijdrage van de 
gemeenten en pas in 2020? Waarom komen zijn 
eerst ten goede van de plustaken?  
 

Wethouder 
Van de Ven 

 De voordelen van lagere kosten komen niet alleen 
bij de plustaken terug, maar ook bij de invulling van 
de lokale accenten. Hierdoor neemt het volume en 
keuzemogelijkheden van lokale accenten voor de 
gemeente toe. Het verlagen van de tarieven 
gebeurt in 3 (jaarlijkse) tranches van ieder 5%, in 
2018. 2019 en 2020.  
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4. 10-1-2017 Het eerste uitvoeringsprogramma Back to Basics 
wordt voor het vaststellen door het college voor 
zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Wethouder 
Marijo Immink 

4e kwartaal 2017 B&W zal de zienswijze van de raad inwinnen over 
het uitvoeringsprogramma B2B 2.0. Het college 
heeft de uitvoeringsagenda ter kennisname aan de 
raad gestuurd - de raad kan kiezen het te 
bespreken.   

 
 
 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/10-april/22:05/201800227-Uitvoeringsagenda-back-to-basics.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/10-april/22:05/20180227-raadsinformatiebrief-back-to-basics-16226.pdf

