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NOTULEN van de 
raadsvergadering

             van 9 november 2010 
om 16.30 uur

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - -

Aanwezig
:

Raad:
De heren J.W.M. van Gulik, H.A.G.M. van de Ven, mevrouw J.C.M. Aerts-
Hermans,  de  heren  J.P.C.M.  van  Iersel,  B.C.  van  de  Kamp,  E.L.M. 
Schellekens,  mevrouw M.C.A. de Groot-Haen, de heren C.A.J.M. de Rooij, 
J.  Hendrickx,  mevrouw  M.J.F.  Immink-Hoppenbrouwers,  de  heren 
M.N.H.M. van den Hout, J.A.P.M. Swaans, mevrouw A.C.J.J.M. Naaijkens-
Adriaansen, de heer A.A.C.G. van der Put, mevrouw W.C.P.M. van den 
Brand, de heer G.C.P. van Ostaden, mevrouw A. Eikelenboom, de heer 
W.M.A. Couwenberg;

College:
Mevrouw M.G. Rijsdorp, de heer J. van Groenendaal, de heer J.J.W.M. 
Sperber, de heer J.A.M. Verhoeven, de heer Th. van der Heijden; 

Afwezig: Raad:
De heer M.C.J.P. van Oosterwijk;

Voorzitter
:

mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester;

Griffier: de heer H.M. van ’t Westeinde;
Secretari
s:

de heer J.M. Tromp.

De  VOORZITTER:  Dames  en  heren,  leden  van  de  raad,  ik  open  de 
vergadering van dinsdag 9 november 2010. Ik mag vragen of u wilt gaan 
staan en een moment stilte betrachten voor een persoonlijke overdenking. 
Dank u wel. Ik trek een stemcijfer. Dat zal niet van toepassing zijn voor de 
eerste  rondes  die  we  spreken,  maar  kan  van  belang  zijn  bij  eventuele 
stemmingen. Nummer 7. Ik vraag aan de griffier wat dat betekent? De heer 
Van Ostaden. Dat betekent dat bij eventuele stemmingen de spreekrondes bij 
u beginnen. We hebben bericht van verhindering van de heer Van Oosterwijk. 
Welkom allemaal, dames en heren, voor deze belangrijke vergadering van de 
begroting. Hetzelfde geldt voor de mensen die op de publieke tribune zijn. 
Altijd heel fijn dat er ook mensen met belangstelling deze vergadering willen 
volgen.  Hetzelfde  geldt  uiteraard  voor  de  kijkers  die  via  de  LOG  onze 
vergaderingen thuis bekijken.

1. VASTSTELLING BEGROTINGSSTUKKEN 2011  
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Opening

De  VOORZITTER:  Ik  gaf  al  aan,  dit  is  de  vergadering  van  de 
begrotingsstukken 2011 en voor u ligt dan ook de programmabegroting 2011. 
Het college heeft de begroting aangeboden op 21 september jl. De eerste 
begroting van het nieuwe college. Uitgangspunt voor het opstellen van de 
begroting  is  daarom,  zoals  gebruikelijk  in  verkiezingsjaren,  niet  de 
voorjaarsnota geweest, maar het college-programma. De behandeling zal als 
volgt verlopen. Eerst krijgen de fracties het woord, in volgorde van grootte, en 
na het lezen van de inleiding door een fractie kan de fractie worden bevraagd, 
dan is daar een korte ronde voor, worden bevraagd door de andere leden van 
de raad. Dus u kunt elkaar bevragen op de inhoud die is gegeven en de 
bijdrage die daarbij is geleverd. Er wordt wel van uitgegaan dat die bevraging 
per fractie niet langer zal duren dan vijf minuten en ik zal ook, in verband met 
de tijd die we daar ook van tevoren over hebben afgesproken, wel op de klok 
letten. En zo rond de klok van zes is er dan een pauze waarop iedereen zich 
kan voorbereiden op het vervolg. Om half acht gaat de vergadering dan weer 
door en die gaat dan beginnen met de reactie van het college. Na weer een 
korte  schorsing  kan  dan  vervolgens  het  debat  tussen  de  raadsfracties 
beginnen. En tot slot stemmen we dan over de amendementen, daarna de 
moties  en  dan  over  de  begroting  zelf.  Daarna  komt  er  nog  een  aantal 
belastingsverordeningen  aan  bod.  In  financieel  opzicht  vloeien  deze 
verordeningen voort  uit  de  besluiten die de raad ook  al  bij  de begroting 
neemt. Goed, ik gaf u dus al aan dat wij eerst de inleidingen van de fracties 
krijgen, in volgorde van grootte en de volgorde van de sprekers is, zoals dat 
dan gebruikelijk is, Lijst Riel-Goirle, CDA, Pro Actief Goirle, VVD, Partij van de 
Arbeid, SP en dan Lijst Couwenberg. U kunt uw verhaal vanaf uw zitplaats 
houden, maar u kunt ook weer gebruik maken van het spreekgestoelte. Dat 
laat ik graag aan ieder zelf over hoe men dat wil. Dan zou ik daarmee willen 
beginnen en ik wil dan eerst het woord geven aan de heer Van Gulik van de 
Lijst Riel-Goirle.

Inleiding fracties

De heer VAN GULIK: Inleiding Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, leden van 
de gemeenteraad, college en toehoorders. Allereerst wil Lijst Riel-Goirle de 
ambtenaren en de griffie van de gemeente Goirle bedanken voor hun inzet en 
ondersteuning gedurende het afgelopen jaar en we hopen de samenwerking 
in de toekomst op dezelfde prettige wijze voort te kunnen zetten. Het zijn de 
eerste algemene beschou-wingen in de nieuwe bestuursperiode. Lijst  Riel-
Goirle is in principe tevreden over de sluitende begroting zoals het college 
van burgemeester en wethouders die aan ons heeft  voorgelegd. Zeker nu 
daarin het uitgangspunt van Lijst Riel-Goirle, dat de OZB uitsluitend verhoogd 
wordt  met  de  inflatiecorrectie  van  1,1%,  is  gehonoreerd.  Gedurende  de 
komende  vier  jaren  zullen  we  nog  effectiever  dan  voorheen  met  onze 
middelen om moeten gaan. Door de economische crisis wordt er door het rijk 
aanzienlijk gekort op het gemeentefonds, waardoor er minder inkomsten zijn 
voor de gemeente. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota zal Lijst Riel-
Goirle richtinggevende suggesties doen ten aanzien van de bezuinigingenen 
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mogelijk  hogere  inkomsten.  Uiteraard  willen  we  toch  graag  een  aantal 
opmerkingen nu maken. Welzijn Lijst Riel-Goirle vindt het belangrijk dat het 
voor  iedereen  mogelijk  moet  blijven volwaardig  deel  te  nemen aan  het 
maatschappelijk  leven.  De  minst  draagkrachtigen  zullen  hierbij  geholpen 
moeten worden. De solidariteitsregeling zoals wij die in Goirle kennen, willen 
wij  graag  minimaal  met  de  huidige  mogelijkheden  behouden.  Ook  de 
uitvoering van de WMO heeft daarom in de ogen van Lijst Riel-Goirle een hoge 
prioriteit.  De  realisatie  van  brede  scholen in  onze  gemeente  is  volop  in 
ontwikkeling. Lijst Riel-Goirle juicht dit toe. Wel maken wij ons zorgen over de 
haalbaarheid van de door u genoemde realisatiedatum voor basisschool De 
Kameleon.  Tevens  willen  wij  het  college  aansporen  de  nieuwbouw van 
basisschool De Vonder indien mogelijk toch in tijd naar voren te halen. Lijst 
Riel-Goirle vindt het ook belangrijk dat de ontwikkeling van kinderen in de 
leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar op verantwoorde wijze wordt ingevuld. Dat kan zijn 
door een peuterspeelzaal, een voorschool of kinderopvang, maar altijd vanuit 
een professionele pedagogisch verantwoorde basis. Gedurende het komende 
jaar gaan we ons uitspreken over het subsidiebeleid aan de hand van de 
uitkomsten van de nota Back to Basic. Is het overleg met alle betrokkenen 
naar tevredenheid verlopen en geeft dit uw college voldoende inzicht om te 
komen tot een evenwichtig voorstel aan de raad? Ruimtelijke Ordening en 
Verkeer Nu de raad heeft besloten om de verplaatsing van het sportpark Van 
den Wildenberg niet door te laten gaan, moet er hard gewerkt worden aan de 
renovatie  van  de  huidige  sportparken.  Voor  Lijst  Riel-Goirle  heeft  deze 
renovatie prioriteit. Kunt u iets zeggen over de vorderingen in dit opzicht? Wat 
gaat er gebeuren met de personele inzet die was gepland, nu het plan van de 
verplaatsing niet doorgaat? Het IDOP wordt door Lijst Riel-Goirle van harte 
ondersteund en we  hopen dat  de  uitvoering  voortvarend ter  hand wordt 
genomen in verband met het behoud van de leefbaarheid van de kern Riel. 
Lijst Riel-Goirle blijft streven naar een veilige fietsverbinding met Gilze. Wij 
hopen dat maatregelen aan de doorgaande route in Riel het komende jaar 
opgestart zullen gaan worden en wij kijken uit naar het onderzoek dat het 
college  heeft  ingezet  betreffende  de  veiligheid  op  het  kruispunt 
Wittendijk/Eikenlaan/Hoogeindseweg en andere  kruispunten aan deze weg. 
Wij beseffen dat de woningmarkt onder druk staat. Lijst Riel-Goirle vraagt wel 
aan het college om bestaande woningbouwprogramma’s snel vlot te trekken. 
Kunt u ons inzicht geven in de voortgang hiervan? Voorzitter, voor wat betreft 
de groenomvorming zal Lijst Riel-Goirle de ontwikkelingen nauwlettend volgen 
en daar waar nodig is het college kritisch bevragen. De manier waarop we 
laatst de informatie van het college hebben ontvangen, vinden wij prettig. 
Economie Lijst  Riel-Goirle vindt het  belangrijk  dat het toerisme in  Goirle 
bevorderd wordt. We hebben immers een schitterende gemeente met goede 
voorzieningen en een prachtige natuurlijke omgeving om van te genieten. De 
economie van Goirle  is  daarmee gediend.  Wij  denken wel  dat dit  op een 
verantwoorde wijze dient te geschieden, met zorg voor de kwetsbare natuur. 
Onder deze voorwaarde steunen wij het werk van de Stichting Recreatie en 
Toerisme.  Lijst  Riel-Goirle  maakt zich zorgen over de continuïteit  van ons 
winkelcentrum De Hovel en Tilburgseweg. Wij constateren daar leegstand en 
vrezen dat dit met name op de Hovel nog toe zal gaan nemen. Voor een 
belangrijk  deel zullen de winkeliers  hier zelf  de  schouders onder moeten 
zetten,  maar  waar  het  mogelijk  is  zullen wij  als  gemeente  hier  ook  ons 
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steentje aan bijdragen. In dit opzicht zou Lijst Riel-Goirle ook graag zien dat er 
in 2011 gestart wordt met het opknappen van het Kloosterplein. Tijdens de 
bespreking van de begroting in  de commissie is  Lijst  Riel-Goirle nog niet 
overtuigd geraakt van de noodzaak om de bijdrage aan de stichting 4/5 mei 
te verhogen. Met de verhoging van de bijdrage aan het Oranjecomité kunnen 
wij wel instemmen, mits de gelden op een meer reële manier verdeeld worden 
tussen Oranjecomité  Goirle  en Oranjecomité Riel.  Hierover  zullen  we  een 
motie indienen. Algemene zaken en Veiligheid Aangezien we effectief met 
onze financiële middelen om moeten gaan en er steeds meer taken van de 
hogere  overheden  naar  de  gemeenten  worden  overgedragen,  zal  de 
gemeenteraad een discussie moeten gaan voeren over de kerntaken, die bij 
de  gemeente thuishoren  en  het  moment  aan  te  geven  waar  de  eigen 
verantwoordelijkheid van de inwoners begint. Lijst Riel-Goirle dringt er bij het 
college op aan om zo spoedig mogelijk met een afwegingsnotitie te komen, 
die als startdocument voor deze discussie kan dienen. Lijst Riel-Goirle is nog 
niet overtuigd van de noodzakelijkheid van een nieuwe brandweerkazerne en 
wil daarover de afwegingsnotitie afwachten. Wij vragen ons daarom af of het 
door u gevraagde budget voor een voorbereidingskrediet op dit moment al 
wel meegenomen moet worden in deze begroting. Er is in deze begroting een 
groot bedrag opgenomen voor de zogenaamde ‘Andere Overheid’. We gaan 
hiervoor software aanschaffen, zodat we de burgers nog beter via de digitale 
weg kunnen bedienen, zoals wij dit ook in ons verkiezingsprogramma hebben 
aangegeven. Gezien de belangrijkheid van dit project wil Lijst Riel-Goirle het 
college vragen de raad regelmatig te informeren over wat hiervoor gedaan is, 
wat het kost en wat de burger er van merkt.  Tot slot,  voorzitter, zullen er 
moeilijke beslissingen genomen moeten worden in 2011, maar deze uitdaging 
gaat Lijst Riel-Goirle zeker aan. Tot zover onze bijdrage. Dank u wel voor uw 
aandacht. 

De  VOORZITTER:  Dank u wel, meneer Van Gulik. Ik  stel  de raad in de 
gelegenheid om de heer Van Gulik, de fractie, te bevragen op de inleiding die 
hij net heeft gehouden. Ik kijk wie daar behoefte aan heeft. Dat is mevrouw 
Immink, de heer Swaans. Mevrouw Immink, gaat uw gang.

Mevrouw IMMINK: Dank u wel, voorzitter. Uit de woorden van de heer Van 
Gulik van de Lijst Riel-Goirle ben ik toch een beetje nieuwsgierig geworden, 
want de heer Van Gulik geeft aan dat hij het heel belangrijk vindt dat iedereen 
volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Nou, dat vindt iedereen. Dat 
vindt Pro Actief Goirle ook, maar wat u daarbij aangeeft, meneer Van Gulik, is 
dat wat u betreft de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
de komende jaren prioriteit heeft en daar wordt ik nieuwsgierig door, want ik 
vraag me dan op de eerste plaats af: is er de afgelopen jaren geen prioriteit 
gegeven  aan  de  uitvoering  van  de  WMO?  En  ik  vraag  me  af  welke 
prioriteitstelling u dan de komende jaren ziet zitten? Dank u wel.

De VOORZITTER: Meneer Swaans, u wilde ook, maar ik denk dat het goed is 
dat er eerst gereageerd wordt door de heer Van Gulik.

De heer  VAN GULIK:  Dank u wel, voorzitter.  Ik ga een aftrap geven en 
mocht een van mijn collega-fractieleden nog een toevoeging hebben, dan 
hoor ik dat ook graag. De prioriteitstelling die wij geven aan de WMO, die is er 
in het verleden ook geweest, maar wij  vinden gewoon dat vermeld moet 
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worden dat die nu nog steeds prioriteit heeft. Dus wij vinden dat daar gewoon 
een goede uitvoering aan gegeven moet worden. 

Mevrouw IMMINK: Mag ik daarop reageren? Ik begrijp dat u dat vindt, maar 
ik had gehoopt op een beetje toekomstvisie hierin, omdat u heel duidelijk 
aangeeft dat het voor u een prioriteitstelling is de komende tijd. 

Mevrouw AERTS: Voorzitter, zal ik even antwoorden? Het is namelijk zo dat 
in de Tweede Kamer eigenlijk al bezuinigd wordt op de WMO. Nou, dat is een 
van die dingen die wij eigenlijk willen voorkomen. Van een landelijke overheid, 
die zegt, nou, dat kan best, op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kan 
best bezuinigd worden. Nou, wij willen de voorzieningen zoals ze hier in Goirle 
zijn  in  ieder  geval  zo  houden, minimaal, en  mochten er  hiaten ontstaan 
doordat mensen een lager inkomen hebben of  meer  moeten betalen aan 
ziektekostenverzekering en noem maar op,  dat ze eigenlijk  tussen wal  en 
schip vallen, dat er dan misschien voor die mensen ook een mogelijkheid 
bestaat om toch via een solidariteitsregeling of via een goed minimabeleid 
deel  te  kunnen  blijven  nemen aan  de  maatschappij.  Dat  zijn  een  paar 
voorbeelden. 

Mevrouw IMMINK: Als ik het dan goed begrijp, mag het, voorzitter? 
De VOORZITTER: Ja, mevrouw Immink, dan meld ik even voor het verslag 

ook dat u aan de beurt bent.
Mevrouw IMMINK: Als ik u goed begrijp, wilt u gewoon in feite handhaven 

wat er al jaren vastligt. Dus er is geen sprake van extra prioriteitstelling in het 
kader van de Wet Maatschappelijke Onder-steuning? 

De heer VAN GULIK: Je zou kunnen denken in deze tijd dat dat misschien 
een beetje naar de achtergrond zou gaan, de uitvoering van de WMO, en dat 
willen wij dus pertinent niet en daarom zeggen we dat het prioriteit heeft.

De VOORZITTER: Ik geef het woord aan de heer Swaans, want die had ook 
nog een vraag. Gaat uw gang.

De heer SWAANS: Dank u wel, voorzitter. Ik heb de heer Van Gulik van Lijst 
Riel-Goirle horen zeggen dat zij zich zorgen maken over de continuïteit van de 
Hovel en van de Tilburgseweg. De VVD maakt zich ook zorgen, maar niet zo 
zeer  over  de  continuïteit,  meneer Van  Gulik.  Ik  denk dat  u  bedoelt  het 
economisch functioneren, want discontinuïteit betekent dat alles verdwijnt en 
dat hoop ik toch niet. Dank u wel.

De heer VAN GULIK: Meneer Swaans, u heeft mij goed begrepen. Ik had het 
misschien wat anders moeten omschrijven, maar het gaat om de leegstand 
die dreigt op te treden en daar doelen wij op en dat daar zeker iets aan 
gedaan moet worden.

De heer SWAANS: Dan zijn we het samen snel eens. 
De VOORZITTER: Oké en dan heeft u zich ook wel heel keurig aan de vijf 

minuten gehouden. Dan gaan we nu over naar het CDA.

Mevrouw DE GROOT: Dank u wel, voorzitter. Hier staat een tevreden mens. 
Voor  ons  ligt  een programmabegroting die  sluit  met  een klein  overschot 
zonder  lastenverzwaring  voor  de  burger.  Het  college  en  de  ambtelijke 
organisatie  verdienen  een compliment.  De CDA-fractie  wil  nadrukkelijk  de 
portefeuillehouder financiën noemen in deze, want we hebben toch de indruk 
dat deze buitengewoon zorgvuldig en streng de financiële mogelijkheden en 
onmogelijkheden heeft onderzocht. De CDA-fractie is van mening dat wij een 
goed  besluit  hebben  genomen  om  het  prestigieuze  project  Sportpark 
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verplaatsen af te blazen. Zo hebben we ook veel meer mogelijkheden om de 
ruimtelijke  plannen vraag-gericht  te  ontwikkelen,  en  niet  aanbodgericht. 
Kleinere  plannen  die  ons  beter  passen,  waarmee  we  flexibeler  kunnen 
reageren op de woonbehoeftes van onze gemeente. Dus deze begroting geeft 
mogelijkheden en uitdagingen, meer dan een jaar geleden. Uitdaging is vooral 
de  jaren  ná  2011  creatief  en  resultaatgericht  te  besturen.  Wij  krijgen 
substantieel  minder  geld  van  de  rijksoverheid  en  dat  vraagt  om  een 
herbezinning op de gemeentelijke  taken.  Het  college geeft  aan dat  deze 
kerntakendiscussie in 2011 gevoerd zal worden. Dit proces moet voortvarend 
gestart worden. Wij vertrouwen er dan ook op dat wij op zeer korte termijn 
een inzicht van u krijgen hoe u dat gaat aanpakken. Kort, zakelijk en  efficiënt 
willen we graag van u horen hoe de verschillende actoren hun rol kunnen 
spelen. Denkrichting CDA: minder regels, minder bureaucratie! Dat is vast om 
mee te nemen.  Een aantal uitdagingen Eén: financiële middelen zoeken 
voor renovatie van sportpark Van den Wildenberg. College, wij wensen u daar 
veel inspiratie en creativiteit voor toe, want het zal een probleem zijn! Dat is 
een aanleiding voor ons tot het stellen van de volgende vraag: de CDA-fractie 
hecht eraan dat alle buitensport-accommodaties gelijk behandeld worden. Ik 
bedoel daarmee dat niet alleen het sportpark Van den Wildenberg gedateerd 
is en aan vernieuwing toe, maar ook het sportpark De Krim. Het is slim en 
efficiënt om de planontwikkeling voor renovatie gelijk te laten lopen voor alle 
gemeentelijke buiten-sportaccommodaties. Ongeacht de financiering van het 
een  en  ander.  Ik  zal  daartoe  een  motie  indienen.  Tweede  uitdaging: 
Subsidiebeleid, de herijking: Back to basics. Dit is het kritisch tegen het 
licht houden van al onze subsidievoorwaarden. Aanleiding is dat we moeten 
bezuinigen. En hoe doen we dat? De raad zal in dit proces een nadrukkelijke 
rol spelen en zijn verantwoordelijkheid moeten nemen om keuzes te maken. 
Het geheel staat onder grote tijdsdruk. Ik spreek de hoop uit dat wij in het 
voorjaar een goede nota hebben, die de kaders duidelijk aangeeft voor wat 
betreft  de  geldelijke  bijdrage  van  de  gemeente  aan  burgers  in 
verenigingsverband, of  instellingen en stichtingen. Om een schot  voor  de 
boeg te geven: voor het CDA is een belangrijk uitgangspunt dat voorzieningen 
waar mensen genoodzaakt zijn om er gebruik van te maken moeten worden 
ontzien bij de bezuinigingsopdracht. In zijn algemeenheid instellingen waar 
mensen met een beperking of een probleem gebruik van moeten maken, die 
moeten ontzien worden, want daar hebben mensen niets te kiezen. Nog een 
schot voor de boeg: het CDA staat voor subsidiariteit. In gewoon Nederlands: 
ieder stuurt zichzelf zoveel mogelijk, oftewel, voor Goirle: kijk eens bij het 
inkopen  van  welzijnswerk  dichterbij  huis,  en  niet  altijd  naar  de  grote 
organisaties.  Korte  lijnen,  grotere  flexibiliteit,  meer  maatwerk,  minder 
overhead.  Slim  aanbesteden is  in  deze  tijdecht  lonend,  op  verschillende 
terreinen! Behalve een goed en helder subsidiebeleid ontbreekt het nog aan 
een  samenhangend accommodatie-beleid.  Een  aantal  bouwstenen  is  al 
voorhanden of  in  de  maak.  Samen vormen  deze  nog  niet  een  herziene 
accommodatienota, maar de aanzet is gemaakt, nu nog even doorpakken! 
Kan  het  college aangeven wanneer die  nota  er  zal  liggen?  SCAG: een 
uitdaging met een sociale ambitie. Een grote uitdaging: hoe kunnen we 
het  Jan  van  Besouwhuis  betaalbaar en  toegankelijk  houden voor  iedere 
Goirlese burger? Om dit voor onze maat gemeente wel royale huis beter te 
benutten, wordt onderzocht of er meer gebruikers/huurders binnengehaald 
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kunnen worden. Het CDA wil  in dit kader wel een pleidooi houden om de 
sociale  invalshoek van  het  cultureel  centrum  Jan  van  Besouw  meer  te 
benadrukken. Het Jan van Besouwhuis moet weer meer de huiskamer van 
Goirle worden. Een professioneel cultureel  centrum is  niet  het  enige wat 
Goirle nodig heeft, maar wel een laagdrempelige huiskamer voor iedereen! 
Om deze functie meer waar te maken roep ik iedereen op om voortaan weer 
gewoon te spreken over het Jan van Besouwhuis in plaats van het cultureel 
centrum  Jan  van  Besouw.  De  meeste  Goirlenaren  noemen het  Jan  van 
Besouwhuis nog steeds zo! Dit is geen motie, maar een oproep. Onderwijs, 
kinderopvang, Brede School. Gebouwelijk zit het wel goed met de Brede 
Scholen. Nu moeten we er nog voor waken dat alle goede voornemens voor 
wat betreft de invulling ervan uitkomen. Stenen maken geen brede school, 
maar mensen. De kinderopvang, de peuterspeel-zalen, er is nog veel werk te 
verrichten. We zijn er nog niet. Ambitie en uitdaging voor de komende tijd: 
een samenhangende keten voor onze kinderen te creëren en te handhaven. 
Wij hebben hierin zeker een belangrijke rol te spelen om mensen en instituties 
bij elkaar te brengen en te houden. Ouderen. Ook de vergrijzing, of liever 
gezegd de verzilvering die er aan staat te komen, vormt een uitdaging. Alle 
Goirlenaren willen graag gezond en thuis oud worden. De gemeente heeft 
hierin een opdracht via de WMO: algemene voorzieningen treffen, zodat dat 
resultaat zoveel als mogelijk bereikt kan worden. Een van die voorwaarden, 
waar steeds meer vraag naar is, is de beschikbaarheid van een dementie-
consulent. Om een dergelijke voorziening te faciliteren zal ik hiertoe zo een 
motie indienen. Nog een paar opmerkingen, afsluitend, en vragen aan 
het college of collega’s:  1. De hondenbelasting: op enig moment is dit 
onzalig idee geboren om in feite de begroting sluitend te krijgen. De raad 
heeft er toen een doelbelasting van gemaakt. Dat is een keus. Die keus blijkt 
bij  nader  inzien  een  niet  zo  slimme:  het  kost  veel  tijd,  geld,  irritatie, 
bureaucratie en controle, en de winst is marginaal. Het CDA zou graag de 
hondenbelasting afschaffen. Vinden onze collega’s dat een goede idee? 2. 
Hoe  merken  wij  de  consequenties  van  de  vertraagde  woningbouw,  lager 
tempo realisatie, hoeveel mensen minder op RO?

De VOORZITTER: Kunt u toch afronden?
Mevrouw DE GROOT: Ja, ik ben aan mijn laatste staartje. Hoeveel mensen 

zijn er minder op Ruimte door de vertraagde woningbouwontwikkeling? 3. Een 
snelle  afhandeling  van  zaken  zoals  vergunningen  levert  voordelen  op: 
tijdwinst voor de ambtenaar en tevredenheid bij de burger. 4. Minder regels 
levert minder bureaucratie op; maakt iedereen gelukkiger. 5. Het CDA gaat 
ervan uit dat bij de discussie over de herijking van de subsidies alle subsidies 
bekeken  worden,  dus  het  voorstel  de  Stichting  Recreatie  en  Toerisme 
structureel te subsidiëren zullen wij bij die gelegenheid zeker heroverwegen. 
6. Wij betreuren het zeer dat de fractievoorzitter van het PAG, die zeer stevige 
kritische uitspraken doet in het GB zijn uitspraken niet kan of wil verdedigen 
op dit  platform. Vakantie prioriteit  geven is  een keus. Ik  zal  nu een stuk 
overslaan. De laatste zin is: wat willen we nu echt bereiken? Hoe ziet onze 
horizon eruit  bij  dreigend  onweer?  De  uitdaging  is  daarop  een  passend 
antwoord te vinden. Ik wens het college, maar voornamelijk onszelf, hiervoor 
veel inspiratie toe! Dank u wel.
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De VOORZITTER: Dank u wel. Dan stel ik de raad ook in de gelegenheid 
omvragen te  stellen aan mevrouw De Groot  of  het  CDA.  Ik  zie een boel 
vingers in de lucht en dat betekent de heer Van Gulik, de heer Van de Ven, de 
heer  Van  den  Hout,  mevrouw Immink,  mevrouw Naaijkens,  de  heer  Van 
Ostaden, mevrouw Eikelenboom en dan de heer Van den Put. Meneer van 
Gulik.

De heer VAN GULIK: Dank u wel, voorzitter. Wij steunen de vraag over het 
cultureel centrum Jan van Besouw moet dat weer Jan van Besouwhuis heten. 
Nou, volgens mij noemt iedereen het nog zo en ik vind het een goede aanzet 
daartoe. Over de tweede vraag die ik nu wil beantwoorden, het afschaffen van 
de hondenbelasting, daar moeten we het eerst nog in onze fractie en in de 
achterban over hebben, want om daar nu zo een, twee, drie meteen ja op te 
zeggen, dat doen we niet, maar daar gaan we het nog over hebben. 

De VOORZITTER: Ja, en u hoeft op dit moment ook nog niet met elkaar in 
debat te gaan, maar het zijn eigenlijk meer vragen om te kijken of je op een 
aantal punten vanuit de bijdrage goed zit. Meneer van de Ven.

De heer VAN DE VEN: Dank u wel, voorzitter. Twee opmerkingen. Een vraag. 
Mevrouw de Groot had het over organisaties dichtbij huis, dat we daar eens 
moesten gaan  kijken  als  het  gaat  om  welzijns-activiteiten.  We  zijn  erg 
benieuwd aan welke organisaties zij dan met name denkt. En mijn tweede 
opmerking gaat over de toch royale tijdsoverschrijding die mevrouw De Groot 
net heeft tentoon-gespreid. Ik heb de discussie in de afgelopen periode niet 
meegemaakt natuurlijk waarom die tijden nou korter zijn gemaakt en dat die 
voor alle partijen gelijk zijn gemaakt, maar er is wel iets afgesproken. Wij 
hebben heel  bewust  als  Lijst  Riel-Goirle  ons  geprobeerd  binnen  die  vijf 
minuten te houden en als daar een ander dan de dubbele tijd voor gebruikt, 
dan zouden we dat volgende keer graag ook doen en daarom stel ik voor, en 
ik ben benieuwd wat daar de anderen van vinden, daar hoeft u ook vandaag 
niet  over  te  besluiten,  maar  om  deze  gespreksrondes  bij  een  volgende 
procedureafspraak nog eens een keer met elkaar de revue te laten passeren. 

De VOORZITTER: Dat laatste kan altijd. Overigens was het niet de dubbele 
tijd. Ik houd het eigenlijk wel heel precies bij, moet ik zeggen. Er ligt hier een 
grote stopwatch, dus we kunnen het precies zien. Maar we komen daar nog 
wel op terug. Organisaties, kunt u daar kort iets op zeggen, mevrouw De 
Groot, want er is ook maar vijf minuten vragentijd en we hebben nog zeven 
mensen die iets willen vragen. Anders moet het straks in het debat komen.

Mevrouw DE GROOT: Die organisaties vroeg u naar. Daar heb ik voor ogen 
bijvoorbeeld zoiets als De Twern. Hier lokaal zijn ook welzijnsinstellingen die 
diensten leveren en zaken kunnen regelen en daar kun je heel creatief mee 
omgaan en ik denk dat daar winst in te halen is. Om het maar kort te houden.

De VOORZITTER: Dan geef ik het woord aan de heer Van den Hout.
De heer  VAN DEN HOUT: Dank u wel, voorzitter.  Mevrouw de Groot, de 

hondenbelasting. Ja, ik sluit me erbij aan dat we daar nog even over moeten 
nadenken,  maar  op  zich  vind  ik  het  idee  wel  sympathiek.  Onze 
fractievoorzitter, ja, u zult hem zelf daar op een gegeven moment toch een 
keer aan moeten herinneren en ik neem aan dat hij u dan ook wel antwoord 
zal geven. Dank u wel.

Mevrouw  IMMINK:  Dank  u  wel,  voorzitter.  Ik  zal  het  zo  kort  mogelijk 
proberen  te  houden,  zodat  iedereen  nog  de  gelegenheid  heeft  om  te 
reageren. U heeft in uw speech aangegeven, mevrouw De Groot, dat u een 
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motie wilt gaan indienen voor een dementieconsulent. Op zich een heel nobel 
streven. Maar daar zit ook, als we moeten gaan bezuinigen, een kostenplaatje 
aan vast van 30.000,-- euro, naar ik heb begrepen, en mijn vraag aan u is of 
dat u, dat mag ook straks in de tweede ronde, kunt aangeven in een aantal 
zinnen wat de meerwaarde is van een dementieconsulent ten opzichte van 
het reguliere zorgaanbod dat er al is door middel van Thuiszorg, stichting 
MEE, GGZ en de tweedelijns geriatrie. Dank u wel.

De VOORZITTER: Is het goed om dat straks misschien op te pakken, of kunt 
u het heel kort zeggen?

Mevrouw DE GROOT: Ik heb zelfs nog een taakomschrijving meegenomen 
wat de meerwaarde is van een dementieconsulent en die geeft continuïteit in 
de  begeleiding  en  ondersteuning  aan  dementerende  cliënten  en  een 
mantelzorger, nou ja, ik zal daar niet nader op ingaan, maar het gaat over de 
specifieke vragen bij mensen met dementie. Het is uit de praktijk gebleken 
dat dat, u vroeg daarnet over de WMO en het toekomstperspectief, dat dat 
juist door de vergrijzing steeds meer een probleem wordt.

Mevrouw IMMINK: Dan stel ik voor dat we daar later in de tweede ronde 
een discussie over voeren. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dat kan zeker, want er is alle ruimte voor debat straks. 
Mevrouw Naaijkens.

Mevrouw  NAAIJKENS: Dank u wel. Mevrouw de Groot, tweemaal is er al 
gesproken over het afschaffen van de hondenbelasting. De hondenbelasting is 
op dit moment kostendekkend. Afschaffen zou een optie zijn, maar heeft u 
enig idee wat u dan met de kosten wilt gaan doen?

Mevrouw DE GROOT: De kosten van perceptie, dus het binnenhalen, en de 
controle zijn zo onevenredig hoog dat je, kijk, de netto kosten, het geld wat je 
overhoudt om de hondenoverlast te bestrijden zijn zo marginaal, dat in mijn 
ogen dat in het reguliere meegenomen zou moeten worden. Dus de winst is 
eigenlijk,  hier  in  het  centrum is  de cultuur  al  redelijk  goed en sommige 
mensen laten zich nooit opvoeden in deze, dus ik denk dat we dat ongestraft 
kunnen afschaffen. 

De heer VAN OSTADEN: De problemen bij het Jan van Besouwhuis zijn heel 
groot, dat weet iedereen en als we de naam gaan veranderen, dan heb ik toch 
een vraag. Vroeger was het het sociaal-cultureel centrum en ik maak me dan 
toch meer, als ik een vraag mag stellen, waar is dat woord ‘sociaal’ gebleven? 

Mevrouw DE GROOT: Meneer van Ostaden, u zegt precies wat ik bedoel. Ik 
wil dus benadrukken dat het sociale meer terug moet komen. Iedereen noemt 
het  nog  Jan  van  Besouwhuis. Het  aspect  van  sociale  huiskamer  wil  ik 
benadrukken, dus u zegt precies wat ik bedoel: de sociale aspecten moeten 
zwaarder benadrukt worden.

De VOORZITTER: Mevrouw Eikelenboom.
Mevrouw  EIKELENBOOM:  Voorzitter,  dank u  wel.  Nou, nog een keer de 

hondenbelasting. Ook de SP  is  voorstander om de hondenbelasting af  te 
schaffen, maar wij vinden wel  dat de hondenzuilen moeten blijven en wij 
vragen ons inderdaad af hoe we dat gaan betalen. 

De VOORZITTER: Maar die vraag is eigenlijk net al aan de orde geweest. 
Dan geef ik nog meneer Van der Put de kans, anders zou die niet aan de orde 
komen. Dus we gaan iets over die vijf minuten heen. Gaat uw gang.

De heer VAN DER PUT: Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de Groot kondigt 
een motie aan over het onderhoud van de beide sportparken. Ik kan me daar 
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wel iets bij voorstellen, maar wat mij een beetje zorgen baart, is de bijzin die 
u daarbij plaatst, namelijk: ongeacht de financieringsvormen. Houdt dat in dat 
u het  niet belangrijk vindt  hoe dat wordt gefinancierd,  of  zegt u van dat 
zoeken we later wel uit?

Mevrouw DE GROOT: Door het inkorten van mijn betoog kon ik daar niks 
over zeggen. Dat heeft ermee te maken dat bijvoorbeeld in Riel het project 
IDOP een rol  speelt in de financiering, terwijl  dat hier in de Goirlese kern 
anders speelt. Dat bedoel ik daarmee. Dus het heeft er niet mee te maken dat 
het geen bron van zorg is. 

De VOORZITTER: De laatste spijtoptant, de heer Couwenberg.
De heer  COUWENBERG: Kort nog over de hondenbelasting. Wij zijn altijd 

tegen de hondenbelasting geweest. Vanavond ben ik er ook op tegen. Maar 
ligt er al een motie, of komt die nog op tafel?

Mevrouw DE GROOT: Een hondenmotie? Nee.
De heer COUWENBERG: Hondenbelasting, mevrouw De Groot.
De VOORZITTER: Nou, het antwoord was heel kort, leek mij: nee. Dan denk 

ik dat we op dit moment, maar nogmaals, straks is er meer ruimte voor debat 
ook onderling bij u. Dan zou ik graag Pro Actief Goirle, en dat is dan de heer 
Van den Hout, het woord willen geven. Gaat uw gang.

De heer  VAN DEN HOUT:  Voorzitter,  deze  begroting geeft  blijkbaar de 
marsroute aan naar  een vitale  gemeente,  deze begroting  is  klaarblijkelijk 
ambitieus  en  realistisch….  tenminste,  als  we  de  ondertitel  van  het 
collegeprogramma mogen geloven. Voorzitter, dat valt tegen, vooral op het 
gebied  van  ambitie.  Pro  Actief  Goirle  associeert  deze  begroting  met 
verschrikte  konijnen die  in  het  licht  van  een aanstormende vrachtwagen 
slechts verstijfd kunnen afwachten wat over hen heen komt denderen. Het is 
voor Pro Actief Goirle onbegrijpelijk dat een college dat de overtuiging heeft 
dat de komende jaren 600.000 euro per jaar bezuinigd moet worden, met een 
dergelijke  keuzevermijdende  begroting  komt.  Terwijl  de  ons  omringende 
gemeenten de broekriem aan het aanhalen zijn, laat het college van Goirle de 
zaak rustig voortkabbelen. Als voorbeeld het sportpark. Op het moment dat 
het college de beslissing had genomen om de stopzetting van de verplaatsing 
van het sportpark voor te leggen aan de raad, dat was vóór de vakantie, was 
de begroting nog niet aangeboden aan de raad. Pro Actief Goirle had dus op 
zijn minst een hint verwacht van een reservering voor deze kosten in 2011, 
want de kosten die gemaakt zouden worden voor een nieuw sportpark zijn wel 
uit de begroting verdwenen. Maar helaas, niks daarvan; geen enkele euro 
gereserveerd.  Typisch voorbeeld van het  gezegde ‘Wie dan leeft,  die dan 
zorgt’.  Daarnaast  worden  door  enkele  optimistische  administratieve 
maatregelen (ik noem het invoeren van een stelpost ‘onderuitputting’) een 
tekort omgebogen naar een overschot. Dus door boekhoudkundige konijnen 
die  uit  de  hoge hoed springen wordt  geld  gevonden voor  nieuw beleid. 
Voorzitter, enkele opmerkingen over dat nieuwe beleid. Er vindt momenteel 
een  brede  heroverweging plaats  over  de  subsidies  binnen de  gemeente 
Goirle. Tenminste, die gaan we toch houden. Toch worden er drie voorstellen 
gedaan om structurele subsidies op te nemen. Het betreft het Oranjecomité 
1.500,--  euro,  Stichting  Recreatie  en  Toerisme  5.000,--  euro,  intocht 
Sinterklaas 1.500,-- euro.  Pro Actief vindt het prima om dat geld te geven aan 
deze doelen, maar het lijkt ons niet eerlijk ten opzichte van subsidiënten die 



252 9 november 2010

opnieuw beoordeeld  moeten worden.  Onder  het  motto  ‘gelijke  monniken, 
gelijke kappen’ lijkt het verstandiger om eerst de kerntakendiscussie en de 
herijking van het subsidiebeleid af te wachten. Hetzelfde geldt ook voor de 
bijdrage  aan  het  schoolmaatschappelijk  werk  Voortgezet  onderwijs  van 
7.432,-- euro. Moet de gemeente dit overnemen omdat de provincie stopt met 
subsidiëring?  Pro  Actief  roept  de  raad  op  om  eerst  het  beleid  en  een 
afwegingskader  vast  te  stellen  en  pas  daarna  een integrale  afweging te 
maken. Pro Actief Goirle stelt daarom een amendement voor. (Amendement 
structurele subsidies) Voorzitter, een ander punt is de 7.500,-- euro die is 
opgenomen als ‘frictiebudget’ veiligheid. De motivering om deze post op te 
nemen  lijkt  ons  verre  van  voldoende.  Het  maken  en  verspreiden  van 
informatiemateriaal  en  het  houden  van  informatiebijeenkomsten  valt 
natuurlijk  gewoon  onder  de  post  ‘Communicatie’.  En  onvoorziene 
veiligheidsproblemen vallen uiteraard onder de post ‘onvoorzien’. Pro Actief 
Goirle  gaat  daar  ook  een  amendement  over  indienen.  (Amendement 
Frictiebudget veiligheid) Voorzitter, er wordt 20.000,-- euro gereserveerd voor 
een onderzoek naar de bouwtechnische staat van sporthal De Haspel. Voordat 
dit  geld uitgegeven wordt  lijkt  het  ons  raadzaam om eerst  de  vraag te 
beantwoorden of een dergelijke ‘grote’ hal nog wel noodzakelijk is met het 
oog  op  de  toekomst.  Gezien  de  teruglopende  vraag  is  het  misschien 
verstandiger om voor deze plek een andere manier van invulling te vinden. 
Pro  Actief  gaat  daar  ook  een amendement  over  indienen. (Amendement 
Sporthal De Haspel) Voorzitter, in de begroting is nauwelijks iets opgenomen 
over klimaat en milieu. Pro Actief is ervan overtuigd dat er wel een inspanning 
geleverd moet worden op dit gebied, zodat aantoonbaar gewerkt wordt aan 
een duurzame toekomst. Wij vinden dit belangrijk voor onszelf, onze kinderen 
en  voor  een duurzame,  gezonde samenleving. Omdat de  gemeente  geld 
verspilt door niets te doen aan de energie-efficiency van de gemeentelijke 
gebouwen,  wil Pro Actief Goirle een motie indienen die dat een beetje aan 
gaat zwengelen.  (Motie  klimaat en milieu)  Voorzitter,  voor  het  streekhuis 
wordt een extra post van 15.000,-- euro opgenomen. Dit vindt Pro Actief een 
goed idee overigens. Het streekhuis kan namelijk fungeren als aanjager voor 
diverse projecten die uiteindelijk geld gaan opleveren en die het vertoeven in 
het buitengebied zullen veraangenamen. Wat ons hogelijk verbaast, is dat er, 
naast de extra bijdrage, geen geld gereserveerd is  voor de projecten die 
hieruit gaan voortvloeien. De vraag aan het college is dan: is de conclusie 
juist dat er geld wordt gestopt in het laten ontwikkelen van nieuwe projecten 
die  vervolgens niet  uitgevoerd  kunnen  worden?  En,  een  andere  vraag, 
waarom wordt de Stichting Recreatie en Toerisme hier niet nauw bij betrokken, 
aangezien dit  juist  in  hun doelstellingen  staat? Kan  het  college hier  een 
antwoord op geven? Voorzitter, ik ga afronden. Pro Actief vindt het jammer 
dat de meerjarenbegroting niet sluitend is, hoewel dit wel als uitgangspunt 
beschreven staat in het collegeprogramma. Het is niet alleen vervelend dat u 
op die manier uw eigen programma niet naleeft; nog vervelender is dat alleen 
de waan van de dag regeert en dat visie en vooruitdenken ontbreken bij deze 
begroting. Dat is naar onze mening niet proactief te noemen. Wij willen het 
college dan ook adviseren om voortaan eerst links en rechts te kijken voordat 
u de weg ophuppelt en goed op de koplampen te letten. Mogelijk dat op die 
manier  het  beeld  van  angstige  konijnen  in  de  toekomst  vermeden  kan 
worden. Dank u wel.
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De VOORZITTER: Dank u wel. En ook nu wil ik de raadsleden uitnodigen om 
vragen te stellen over de bijdrage van de heer Van den Hout. Ik kijk even 
rond. De heer Swaans, ik sla niemand over toch? Oké, dan geef ik het woord 
aan de heer Swaans.

De  heer  SWAANS:  Ja,  ik  voel  me  een  beetje  eenzaam,  geachte 
mederaadsleden, maar daar gaat hij dan! Ik zou aan de heer Van den Hout 
willen vragen, naar aanleiding van zijn opmerking inzake de 5.000,-- euro die 
in de begroting staat voor de Stichting Recreatie en Toerisme, het is toch zo 
dat in de voorgaande raadsperiode ermee ingestemd is om deze stichting op 
te richten met als doel dat deze stichting Goirle ook op de kaart zou gaan 
zetten. Als u nu zegt we willen die 5.000,-- euro af laten hangen van de ‘back 
to basics’ discussie, dat betekent dat u voorstelt om het voorlopig maar eens 
even  niet  in  de  begroting  op  te  nemen, maar dan  hebben we  wel  een 
doodgeboren kindje. Die stichting moet natuurlijk toch wel geld hebben om 
verder aan de slag te kunnen. Dat is mijn eerste opmerking. Mijn tweede 
opmerking, maar ja, misschien ligt die meer op de weg van het college, maar 
dat  hoor ik  dan wel,  die u  maakt over  klimaat en milieu. U  zegt ja,  de 
gemeente doet niets aan energieverspilling. Maar volgens mij hebben we nog 
niet zo gek lang geleden een krediet goedgekeurd van 1,3 miljoen om in ieder 
geval de verspilling van energiekosten in dit gebouw een halt toe te roepen. 
Dat was het, voorzitter.

De heer VAN DEN HOUT: Dank u wel, voorzitter. De eerste opmerking over 
de Stichting Recreatie en Toerisme. Nee, ik stel voor om juist dit geld nu wel te 
geven, alleen om het niet structureel te maken in deze begroting en dat geldt 
voor alle drie de subsidies die ik genoemd heb. Wat ik eigenlijk voorstel, en 
dat zal waarschijnlijk ook wat duidelijker worden in het amendement, is om ze 
juist  nu niet structureel  te  maken, maar ze te betrekken in een algehele 
afweging over subsidiebeleid. En als daar in die integrale afweging blijkt dat 
wij als raad dat belangrijk vinden, om dan die subsidie structureel te maken. 

De heer  SWAANS:  Dus, meneer  Van den Hout, we komen daar bij  het 
amendement nog op terug?

De heer  VAN DEN HOUT: Mogelijk wel. Met betrekking tot uw opmerking 
van  klimaat  en  milieu,  ja,  het  gemeentehuis wordt  nu  aangepakt. In  de 
begroting zit  echter een bijlage, bijlage  1  van de begroting,  waarop alle 
gemeentelijke gebouwen staan en hun onderhoudstoestand en dat zijn er 
nogal wat en ik mis dus heel duidelijk in het klimaat- en milieubeleid extra 
aandacht voor juist die gebouwen die én achterstallig onderhoud hebben, de 
gemeente  kan  daarin  perfect  die  twee  dingen  combineren  door  extra 
energiebesparende maatregelen te nemen, waardoor de verspilling bij alle 
gemeentelijke gebouwen een halt wordt toegeroepen. Dus ik heb het niet zo 
zeer over het gemeentehuis, maar over alle gemeentelijke accommodaties. 

De heer SWAANS: Maar, meneer Van den Hout, daar is natuurlijk toch een 
groot bedrag mee gemoeid om alle gemeentelijke gebouwen aan te pakken 
en dat zal dan toch ook ergens gevonden moeten worden, dus de wens is de 
vader van de gedachte, maar het ontbreekt denk ik aan centen. Tot zover. 
Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Mag ik aan de heer Van den Hout vragen, u 
heeft  een aantal amendementen en een motie aangekondigd, om die ook 
ondertekend even bij ons aan te geven, dan kunnen wij die ook verspreiden 
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verder en dan kan ook ieder zich daar verder op prepareren in de rest van het 
debat.

De heer VAN DEN HOUT: Dat zal ik doen.
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan gaan we nu over naar de heer Swaans 

van de VVD. Gaat uw gang.

De heer  SWAANS:  Dank u  wel,  mevrouw de voorzitter.  De VVD is  van 
mening dat de begroting 2011 er solide uitziet. Ik wil hier graag het college, 
en met name onze wethouder financiën, alsmede de betreffende ambtenaren 
een compliment voor geven. De VVD realiseert zich ook dat de voorliggende 
begrotingen nog aan wijzigingen onderhevig is vanwege het op 5 oktober 
genomen besluit om het sportpark Van den Wildenberg niet te verplaatsen. Ik 
kom hier verder in mijn betoog nog op terug. Waarom solide? Solide, omdat 
rekening  houdend  met  de  economische  situatie  als  gevolg  van  de 
kredietcrisis, al meteen door het nieuwe college en de nieuwe raad een aantal 
moeilijke besluiten zijn genomen, zoals daar zijn: 1. Het Kloosterplein alleen 
maar opknappen als we daar geld voor hebben; 2. De financiële risico’s van 
de  verplaatsing van  het  sportpark  onder ogen zien  en  dit  risico  nu  niet 
aangaan; 3. Het nee zeggen tegen gevraagde verliescompensaties door de 
peuterspeelzalen. Daar is overigens lef voor nodig. Solide ook, omdat we een 
sluitende begroting voor het jaar 2011 hebben kunnen realiseren en solide 
omdat we durven te bezuinigen op voor onze burgers lastige onderwerpen. 
De door mij aangehaalde besluiten hebben positieve effecten op de begroting 
2011 en de meerjarenbegroting. De VVD realiseert zich dat door scherper 
begroten de ‘lucht’ uit de begroting is en de kans op overschrijdingen hierdoor 
toe zou kunnen nemen. De VVD spreekt de hoop en verwachting uit  dat 
zodanig kan worden gestuurd dat de begroting ook zal worden gerealiseerd. 
De  VVD  is  ook  blij met  de  voorliggende  begroting,  aspecten  uit  ons 
verkiezingsprogramma zoals  deugdelijk  financieel  beleid,  lastenbeheersing 
voor onze burgers, veiligheid en recreatie en toerisme zien wij erin terug. Wel 
hebben wij nog een aantal vragen en kritische opmerkingen welke ik hierna 
puntsgewijs zal behandelen. Uitgangspunten hierbij zijn onder meer: 1. Verder 
kijken dan onze neus lang is, niet alleen een doorkijk naar 2011 maar ook 
naar de komende jaren en zelfs over onze raadsperiode heen durven kijken, 
ook al is dat doorgaans niet heel gebruikelijk in de politiek. 2. Lange tijd waren 
(en wellicht zijn) de gemeenschappen Goirle en Riel naar binnen gericht. We 
moeten  meer  buitengericht  gaan  denken.  Ons  open  stellen  voor  onze 
omgeving en samenwerkingsverbanden intensiveren. We leven immers niet 
op  een eiland.  Renovatie sportpark.  Het  batig  saldo van  de  begroting 
bedraagt  36.000,--  euro.  Hieraan  mag  niet  verder  neerwaarts  worden 
gesleuteld.  We  worden  immers  nog  geconfronteerd  met  rentelasten  c.q. 
minder rentebaten inzake de renovatiekosten van het sportpark. Hoe denkt 
het  college  de  renovatie  te  gaan  betalen?  In  de  begroting  is  voor  de 
verplaatsing van het sportpark ruim 300.000,-- euro aan uren ingerekend. 
Deze uren komen nu in belangrijke mate vrij. Wat gaan we met deze uren 
doen? De VVD-fractie ziet de antwoorden van het college op deze zaken met 
belangstelling tegemoet. Grondexploitatie. De kredietcrisis en de stagnatie 
in  de  woningbouw veroorzaken  in  geheel  Nederland  problemen voor  de 
grondexploitaties bij de gemeenten. Hoe ontwikkelt zich dit in Goirle? Houden 
we nog wel genoeg reserves in het grondbedrijf over? Hoe is de afwikkeling 
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van de discussie over de door Tilburg terug te geven Goirlese bijdrage ad 4,2 
miljoen euro aan de ontsluiting van de Bakertand en Goirle? Wanneer wordt 
dit  bedrag op onze bankrekening bijgeschreven? Volgens wethouder  Joost 
Möller van de gemeente Tilburg in een persbericht: “Samen met de gemeente 
Goirle strijden wij voor de verbreding van de A58 en het aanleggen van een 
rechtstreekse afslag.” Moeten wij dit bedrag dan reserveren, college? Zo nee, 
moet het bedrag volledig worden teruggestort in het grondbedrijf? De VVD-
fractie is benieuwd welke acties het college onderneemt richting de gemeente 
Tilburg.  De  VVD-fractie  wil  de  raad  graag attenderen  op  het  feit  dat  8 
raadsvergaderingen, inclusief commissievergaderingen, rekenkamer en griffie 
circa  482.000,--  euro  kosten.  Wij  moeten  ons  daarvan  voor  de 
meerjarenbegroting  goede  rekenschap  geven  en  nagaan  hoe  we  hierop 
kunnen besparen. Het gaat niet goed met ons winkelcentrum. Er is leegstand 
en  er  dreigt  nog  meer  leegstand  te  komen.  De  aanwezigheid  van  het 
winkelcentrum is voor passanten nog steeds onvoldoende zichtbaar. De VVD-
fractie is van mening dat het college ondernemers de ruimte moet geven om 
te ondernemen. Soepel en snel faciliteren is  geboden. Ons winkelcentrum 
moet levendig worden met onder meer aantrekkelijke activiteiten. Hoe denkt 
het college hierover? Wij zullen een motie hierover indienen. Overigens is de 
VVD van mening dat de verschillende ondernemersverenigingen, samen met 
de verhuurders, de handen meer ineen zouden moeten slaan. Dat heeft niets 
met deze begroting te maken, maar wij spreken toch uit dat ook voor hen hier 
een taak ligt. Tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor ondernemers in het 
buitengebied. Deze dienen gefaciliteerd te worden voor initiatieven op het 
gebied van  recreatie  en  toerisme.  In  de  begroting  is  een  tekort  op  de 
parkeergarage voorzien van 120.000,--  euro.  Bezoekers klagen nog steeds 
over onvoldoende bewegwijzering; met name de weg terug bij het verlaten 
van de garage is voor niet-Goirlenaren een handicap. Welke plannen heeft het 
college om het tekort  terug te  dringen? De VVD heeft  begrepen dat het 
college  doende is  met  een  parkeerbeleidsplan.  Wanneer  kunnen  wij  dit 
verwachten? Voorts vindt de VVD het volgende:  1. De herijking van de 
subsidies (Back to Basics) is gestart. De in het collegeprogramma toegezegde 
kerntakendiscussie  is  ook van  groot  belang  voor  de  noodzakelijke 
bezuinigingen in de komende jaren. 

De VOORZITTER: Kunt u afronden?
De heer SWAANS: Ik ga afronden, mevrouw. Dan spring ik toch een stukje 

verder in mijn verhaal en dan ga ik door met de samenwerkingsverbanden. 5. 
Wij  moeten in blijven zetten op samenwerkings-verbanden zoals de Ideale 
Connectie.  Ook  een  intensieve samenwerking  met  het  Streekhuis  is  van 
belang, we betalen er immers ook voor.  Deze vormen van samenwerking 
bevorderen het eerder genoemde naar buiten gericht denken. Het Streekhuis 
dient  meer  te  worden  ingeschakeld  voor  adviezen en  meer  te  worden 
geraadpleegd voor subsidiemogelijkheden. 6. De stappen die zijn gezet om 
begroting en jaarrekening transparanter en inzichtelijker te maken moeten 
worden vervolgd. Voor de toekomstige begrotingen heeft de VVD een aantal 
suggesties  gedaan  zoals  het  samenvoegen  van  financiële  tabellen  en 
beperking van de gedetailleerde analyse van afwijkingen ten opzichte van de 
voorgaande begroting. Wij verwachten dat deze zullen worden opgevolgd. De 
VDD dankt u voor uw aandacht.
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De VOORZITTER: Dank u wel. Ik geef de raad de gelegenheid om de heer 
Swaans en de VVD-fractie te bevragen over de bijdrage die net geleverd is. 
Wie mag ik daarover het woord. Ik zie de opgestoken hand van de heer Van 
den Hout en van de heer Van der Put. Dan geef ik eerst het woord aan de heer 
Van den Hout, gaat uw gang.

De heer VAN DEN HOUT: Dank u wel, voorzitter. De heer Swaans zegt dat 
hij erg blij is dat de begroting voor 2011 sluitend is. Dat zijn wij ook. Maar mijn 
vraag is, meneer Swaans, wat vindt u er nu van dat de meerjarenbegroting 
niet sluitend is?

De heer SWAANS: Dat antwoord is heel erg simpel, meneer Van den Hout. 
Punt 1  hoefde dat  niet,  de  provincie  heeft  richtlijnen gegeven waarin  ze 
gezegd hebben dat die jaren niet sluitend hoeven te zijn omdat dat namelijk 
nog  niet  kan.  We  weten  nog  niet  wat  het  kabinet  gaat  korten  op  de 
uitkeringen uit het gemeentefonds. Dat is een van de belangrijkste redenen. 

De heer VAN DER PUT: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de heer Swaans 
heeft het bij de financiering van het sportpark over een post van drie ton aan 
uren van ambtenaren die niet meer nodig zouden zijn en in zijn vraag aan het 
college zie  ik  eigenlijk  een  soort  van  aanreiking  dat  dat  een  vorm  van 
financiering  zou  kunnen  zijn  van  de  kosten  van  de  renovatie  van  het 
sportpark, maar ik denk toch dat ik het goed begrepen heb als het gaat om 
uren van ambtenaren, als die niet  naar dit project toegeschreven kunnen 
worden, dan wil dat niet zeggen dat die kosten niet gemaakt worden, want die 
ambtenaren moeten gewoon betaald worden. 

De heer SWAANS: Meneer van der Put, helemaal met u eens, maar ik heb 
ook niet bedoeld te zeggen dat dat een stuk financiering zou kunnen zijn. 
Volgens mij heb ik in mijn betoog de vraag gesteld wat gaan we met die uren 
doen en ik begrijp heel goed, die ambtenaren zitten er, die uren moeten 
betaald worden, maar wat  gaan we ermee doen,  waar  gaan we  ze voor 
inzetten en zitten er toch mogelijk besparingen in?

De heer VAN DER PUT: Oké, dus u zegt eigenlijk dat die ambtenaren dan 
die renovatie zelf kunnen gaan uitvoeren? Grapje!

De  heer  SWAANS:  Ik  weet  niet  of  ze  zo  handig  zijn,  maar ik  heb er 
vertrouwen in.

De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Dan sluiten we het vragengedeelte af en 
gaan we over naar de bijdrage van de Partij van de Arbeid, de heer Van der 
Put.

De  heer  VAN DER PUT:  Dank u  wel,  voorzitter.  Het  college  heeft  een 
begroting voor het jaar 2011 opgesteld die een klein overschot laat zien. Dat 
is een overschot dat voornamelijk te danken is aan een aantal incidentele 
meevallers, die in de loop van 2010 ingeboekt konden worden. Het overschot 
is niet structureel van aard en zal in komende jaren als gevolg van drastische 
rijksbezuinigingen snel omslaan in een fors tekort. Onze fractie mist in deze 
begroting een duidelijke visie van het college hoe de komende jaren met de 
rijksbezuinigingen  moet  worden  omgegaan.  Dit  in  tegenstelling  tot  het 
bestuurs-akkoord dat de gemeenteraad dit voorjaar kreeg voorgelegd. In dat 
akkoord  werd  onder meer aangegeven dat gemeenteraad en college een 
takendiscussie  zouden  moeten  gaan  voeren,  omdat  met  teruglopende 
rijksgeldstromen in die toekomst niet alles meer (in dezelfde intensiteit) kan 
worden  uitgevoerd.  Na  de  behandeling  van  het  bestuursakkoord  in  de 
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gemeenteraad is het echter op dit vlak oorverdovend stil geworden. Van het 
beleidsvoornemen is in voorliggende begroting dan ook helemaal niets terug 
te  vinden. Het  is  duidelijk  dat  vele  instellingen,  groepen en  burgers  de 
gevolgen  van  de  bezuinigingen,  die  zowel  landelijk,  provinciaal  als 
gemeentelijk vorm gegeven zullen gaan worden, sterk zullen gaan voelen. Het 
is  daarom gerechtvaardigd dat ook de gemeente  Goirle  zelf  kritisch gaat 
kijken  naar  zijn  eigen  functioneren  en  maatregelen  neemt  om  taken 
effectiever uit  te  voeren,  dan wel  minder  intensief  of  ze  eventueel  af  te 
stoten.  De  fractie  van  de  Partij  van  de  Arbeid  is  van  mening  dat  de 
gemeenteraad het initiatief dient te nemen om in Goirle te komen tot een 
kerntakendiscussie. Deze discussie dient in het voorjaar van 2011 afgerond te 
zijn om de conclusies daarvan te kunnen verwerken in de beleidsvoornemens 
voor 2012 en verdere jaren. Wij roepen het college op om op korte termijn 
met een procedurevoorstel te komen om deze discussie vorm en inhoud te 
geven. Immers, de raad dient de discussie te voeren en uiteindelijk besluiten 
te nemen, maar de bouwstenen voor de discussie zullen door het college 
aangeleverd moeten worden. In tweede termijn zullen wij een motie van deze 
strekking indienen. Een ander punt waar wij ons zorgen over maken is de 
financiering van de kosten van de renovatie van het huidige sportpark Van 
den Wildenberg.  In  de  vorige raad is  besloten om het  sportpark niet  te 
verplaatsen,  maar  in  samenspraak met  de  verenigingen  een  zodanige 
renovatie op te starten dat het sportpark qua inrichting en veiligheid weer 
voldoet aan de eisen van deze tijd. In voorliggende begroting zijn echter nog 
geen middelen geraamd om deze kosten te financieren. Op voorhand zien wij 
niet in  hoe in  deze begroting daarvoor wel  middelen vrijgemaakt kunnen 
worden en ook in komende jaren zal het een ‘hell of a job’ worden om hiervoor 
geld te vinden. Zijn de verenigingen blij gemaakt met een dooie mus of kan 
het college ons duidelijkheid verschaffen hoe zij  dit  financieringsprobleem 
gaan oplossen? Voorzitter, in deze begroting stelt uw college de raad voor een 
voorbereidingskrediet van 50.000,-- euro te voteren voor de bouw van een 
nieuwe brandweerkazerne. Tegelijkertijd stelt u ons een afwegingsnotitie in 
het vooruitzicht, op grond waarvan de raad nog moet besluiten tot het al dan 
niet bouwen van een nieuwe kazerne. Omdat het besluit tot nieuwbouw nog 
niet  is  genomen, achten wij  het  nu  al  ter  beschikking  stellen  van  een 
voorbereidingskrediet prematuur. Het krediet dient pas gevoteerd te worden 
op het moment dat de raad besluit tot nieuwbouw. In de tweede termijn zullen 
wij een amendement indienen, waarin wordt voorgesteld om het krediet nu 
niet te autoriseren, maar het pas ter beschikking te stellen op het moment 
dat de raad op basis van de afwegingsnotitie besluit tot nieuwbouw. Nog een 
ander puntje: de Stichting Recreatie en Toerisme heeft  onlangs een mooi 
initiatief genomen om Goirle op het gebied van recreatie en toerisme beter op 
de  kaart  te  zetten.  De  voorzitter  van  de  stichting  heeft  in  een  brief 
aangegeven dat de stichting eenmalig nog een gemeentelijke subsidie van 
15.000,-- euro nodig heeft om de beleidsvoornemens in 2011 verder uit te 
werken en om ervoor te zorgen dat in de daarna volgende jaren de Goirlese 
ondernemers de activiteiten van de stichting gaan financieren. In de begroting 
is echter slechts 5.000,- euro opgenomen. Wij zijn van mening dat dit budget 
voor het jaar 2011 eenmalig verhoogd dient te worden naar 15.000,-- euro. 
Dekking van deze post kan worden gevonden door het extra budget voor het 
Streekhuis met dit bedrag te verlagen. Indien extra werkzaamheden door het 
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Streekhuis dienen te worden uitgevoerd, kunnen deze namelijk gefinancierd 
worden door de  kosten  toe  te  schrijven naar de  projecten  waarvoor  het 
Streekhuis deze extra werkzaamheden gaat verrichten. Uitgaande van deze 
methodiek is een structurele verhoging van het budget voor het Streekhuis 
geen  noodzaak.  Tot  slot:  nu  al  is  duidelijk  dat  de  voorgenomen 
rijksbezuinigingen  grote  consequenties  zullen  hebben  voor  de  zwakkere 
groepen  in  onze  samenleving, met  name ouderen,  zorgbehoevenden en 
bijstandsgerechtigden. Komende jaren zullen als gevolg van het rijksbeleid de 
rijken rijker en de armen armer worden. Voor zover het gaat om de invulling 
van gemeentelijke bezuinigingen zal de Partij van de Arbeid Goirle – Riel alles 
op alles zetten om bij gemeentelijke ombuigingen de sterkste schouders de 
zwaarste lasten te laten dragen. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van der Put. U zit keurig op de vijf 
minuten, moet ik zeggen. Ik heb één vraag aan u, wat u net aangaf, wilt u de 
motie in tweede termijn indienen of wilt  u hem indienen zodat hij  ook al 
meegenomen kan worden in de reactie van het college en van de andere 
partijen in het debat?

De heer  VAN DER PUT: U heeft net aan iedereen gevraagd om dat nu te 
doen, dus dat zal ik ook doen. Ik heb ze klaar.

De VOORZITTER: Dank u wel. Goed, dan geef ik de raad de gelegenheid om 
vragen te stellen over de bijdrage van de heer Van der Put die hij net heeft 
gehouden, vragen, informerend. De heer Swaans steekt zijn hand op. Hij is de 
enige. Meneer Swaans, gaat u dan uw gang.

De heer  SWAANS:  Ik  ben kennelijk  weer  een roepende in  de woestijn. 
Meneer van der Put, u zei zo fraai dat door deze begroting de rijken rijker en 
de armen armer orden. Ik neem aan dat u dat in de begroting hebt ontdekt, 
dat u daar ook aanwijzingen voor gevonden hebt. Ik ben daar eigenlijk heel 
erg benieuwd naar, waar u dat op baseert. 

De  heer  VAN  DER  PUT:  U  bent  geen  roepende in  de  woestijn,  maar 
waarschijnlijk heel nieuwsgierig omdat u als enige vragen stelt. Maar u heeft 
waarschijnlijk door mijn snelheid van praten niet helemaal goed gehoord wat 
ik  zei.  Ik  zei  dat  de  rijken  rijker  en  de  armen  armer  worden  door  het 
rijksbeleid, maar voor zover wij hier als gemeente invloed kunnen uitoefenen 
op inkomens van met name de zwakkere groepen, dan zullen wij ons daar 
sterk voor maken. Maar het is met name aan Rutte I te danken dat ik deze 
uitspraken doe. 

De heer SWAANS: Dus er komen nog wat meer kabinetten Rutte. 
De heer VAN DER PUT: Dat staat in de sterren, maar we zullen zien. 
De VOORZITTER: Goed, dan is dat denk ik het einde van deze vijf minuten 

vraagtijd richting de Partij van de Arbeid. Dan nodig ik graag de SP uit om de 
bijdrage te leveren. Gaat uw gang, meneer Van Ostaden.

De  heer  VAN  OSTADEN:  Oké,  voorzitter.  Met  alle  respect  voor  de 
vergadering, ik  blijf  op mijn stoel zitten. Ik  heb nooit zo’n roeping gehad 
voor….

De VOORZITTER: Dat is volledig aan u.
De heer  VAN OSTADEN: Ik heb nooit zo’n roeping gehad voor de kansel. 

Voorzitter,  voor  ons  ligt  de  begroting  van  2011.  De  SP  spreekt  haar 
teleurstelling uit over deze begroting; het college kijkt teveel achterom en te 
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weinig vooruit. Deze jaarrekening is dekkend gemaakt met meevallers uit het 
verleden. Het college laat de raad op een blinde en zware expeditie gaan met 
een paar kruimeltjes brood. En dat zijn oude broodkruimels, gevonden in de 
broodtrommel van 2009. Dat kun je nu doe; volgend jaar lukt dat niet meer. 
Zoals gezegd, het college kijkt teveel achterom en te weinig vooruit. De SP 
mist  een  fundament  om onze  gemeente, dus  de  kernen  Goirle  en  Riel, 
toekomst te bieden in crisistijd. Voorzitter, er komen zware tijden aan. Zo 
vergrijst  onze  gemeente bovengemiddeld.  Het  is  daarom van  belang dat 
Goirle aantrekkelijk blijft voor jonge gezinnen. Helaas, het centrum van Goirle 
en  het  buitengebied  krijgen veel  aandacht,  maar  de  wijken  daartussenin 
dreigen een witte vlek op de kaart te worden. De groenomvormingsplannen 
hebben gezorgd voor een forse bezuiniging, het enige wat ik zie is kaalslag. 
Meer dan duizend gezonde bomen en struiken zijn gerooid. Maar het is nog de 
vraag of dit ook tot bezuiniging leidt in de toekomst. En dan gaan we nu 
bezuinigen op speeltoestellen. Maar jonge gezinnen zijn juist op zoek naar 
kindvriendelijke  wijken  met  veel  groen!  Buiten  spelen is  belangrijk  voor 
kinderen. En terecht, gisteren las ik het bericht dat in dertig jaar het aantal te 
dikke kinderen is verdrievoudigd. Kan het college ons duidelijk maken wat het 
effect van deze bezuinigingen is op hoe de burgers de leefomgeving ervaren 
in de wijk? Minder groen, minder speeltoestellen. Op de speeltoestellen wordt 
20%  bezuinigd  en  er  is  minder  dan  50%  van  het  noodzakelijke 
vervangingsbudget.  Kan  de  wethouder  uitleggen  wat  het  noodzakelijke 
budget  is  en  hoeveel  procent  is  minder  dan  50%?  Vroeger  was  onze 
gemeente een groene gemeente. Dat raken we kwijt. Onze gemeente wordt 
er niet mooier op. Voorzitter, de armoede neemt in Nederland nog steeds toe, 
ook in Goirle. Daarom wil de SP de mensen ontzien die in de hoek zitten waar 
de klappen vallen. Deze mensen helpen als het tegenzit heeft een naam. Die 
naam is solidariteit. Dat is de plicht van mensen die het beter hebben. Dat 
heet beschaving. Voorzitter, we kunnen ook snijden in eigen vlees. Omdat het 
moet, en natuurlijk om een signaal af te geven aan de burgers, de instellingen 
en verenigingen in onze gemeente die moeten gaan bezuinigen. In de pers 
lezen we steeds dat het slecht gaat met de Hovel. Ook via andere kanalen 
komen die signalen binnen. Het centrum van Goirle heeft alle hulp nodig die 
we kunnen bieden. Ik heb ze niet geteld, maar centra in Nederland waar geen 
openbaar vervoer komt, die zijn er niet veel. Het is te gek voor woorden, een 
centrum  waar  geen  openbaar  vervoer  komt!!  Ook  niet  bij  het 
verzorgingsgebied,  Sint  Elisabeth  en  de  Dokter  Schaepmanstraat  en 
omstreken. Maar genoeg gesomberd, gelukkig zit de SP in de gemeenteraad 
en  zoals  altijd  leggen  wij  de  vinger  op  de  zere  plek,  maar  bieden  ook 
oplossingen. Eerlijkheidshalve vertel ik er meteen bij dat zachte heelmeesters 
stinkende wonden maken. Voorzitter, de rode draad is: het gaat slecht met de 
Hovel, het groen, het openbaar vervoer en de leefbaarheid van de wijken. De 
zwakste schouders  gaan de  zwaarste  lasten dragen. De  SP  gaat  moties 
indienen en andere ondersteunen om te zorgen dat we in ieder geval op 
bepaalde trajecten een koerswijziging gaan inzetten. Dit om onze gemeente 
leefbaar te maken en te houden, nu voor ons, maar ook voor toekomstige 
generaties. Het is gezegd, deze begroting is zo flinterdun dat popdiva Lady 
Gaga er zo een kledingstuk van kan maken. Dank u, voorzitter. 
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De VOORZITTER: Dank u wel. Ik geef de raad de gelegenheid om vragen te 
stellen aan de heer Van Ostaden, de SP. Mevrouw Aerts, de heer Van de Ven, 
de heer Swaans. Mevrouw Aerts, gaat uw gang.

Mevrouw AERTS: U gaf aan dat de zwakste schouders de zwaarste lasten 
moeten dragen. Kunt u dat toelichten? Gaan dragen in deze begroting.

De heer VAN OSTADEN: Omdat er bezuinigd wordt op kosten en, zoals de 
Partij  van de Arbeid al aangaf, als we dat nu niet tegengaan en met het 
regeringsbeleid, zal dat alleen maar erger worden. 

Mevrouw AERTS: Dus u bedoelt eigenlijk het regeringsbeleid zorgt daarvoor 
en dat wilt u voorkomen? 

De heer VAN OSTADEN: Dat is de taak van onze gemeenteraad.
De heer  VAN DE VEN: Ja, voorzitter, de heer Van Ostaden had het over 

koerswijzigingen die de SP aankondigt in te gaan zetten. Zou u daar misschien 
wat voorbeelden van kunnen noemen of bedoelt u die vier die u genoemd 
heeft, als het gaat om  datgene wat niet goed was naar uw zin?

De heer VAN OSTADEN: Nou, we gaan kijken naar, met de moties, wilt u 
daar nu antwoorden op krijgen welke moties we in gaan dienen? 

De  heer  VAN  DE  VEN:  Ja,  dat  is  aan  u,  maar  het  ging  mij  om  de 
verduidelijking  van  uw  opmerking  waar  u  in  aangaf  dat  u  als  SP  met 
koerswijzigingen  zou  gaan  komen  en  dan  ben  ik  benieuwd  naar  die 
koerswijzigingen.

De heer  VAN OSTADEN: Nou, dat is kijken naar betaald parkeren in het 
centrum.  Wij  denken  dat  we  ermee  op  moeten  houden  om  dat  te 
onderzoeken, omdat dat een doodsteek voor de Hovel is. Wij denken bij het 
busvervoer,  wij  denken  aan  afschaffing  van  vergoedingen  voor 
commissieleden, versobering van de catering hier in huis. Ja, er zijn heel veel 
punten te kijken wat we anders kunnen doen en dat we andere bezuinigingen 
kunnen doen dan het college voor ogen heeft.  Maar uw partij  heeft  onze 
moties al ontvangen, dus die heeft u al gelezen. 

De heer VAN DE VEN: Ja, maar dat wil nog niet zeggen dat ik u die vraag 
niet mag stellen. En ja, in het debat komen we daar dan denk ik inderdaad 
nog wel op terug, want of dit nou echt koerswijzi-gingen zijn of dat het wat 
ombuigingen van bepaalde begrotingsposten zijn, maar daar komen we dan 
wel op terug.

De  heer  VAN  OSTADEN:  Nou,  met  betaald parkeren  is  zeker  wel  een 
wijziging.

De heer  SWAANS:  Dank u wel, voorzitter.  Meneer  van Ostaden, ik  heb 
uiteraard alle respect voor uw betoog, maar toen u over kruimeltjes brood 
begon, toen dacht ik hé, nu krijgen we het sprookje van Klein Duimpje, maar 
dat  was  gelukkig  niet  zo.  Ik  heb  een  opmerking  en  een  vraag.  Het 
groenomvor-mingsplan, ik krijg een beetje het gevoel dat u dat dit college 
verwijt, maar ik denk dat u dan toch terug moet naar een ander college, want 
dit  college  heeft  het  groenomvormingsplan  niet  bedacht,  wordt  wel 
geconfronteerd  met  het  groenonderhoud uiteraard.  En  dan  het  achterom 
kijken. Ik snap niet goed wat u bedoelt met kijkt teveel achterom. Ik denk dat 
de organisatie  van iedere  gemeente  en  wet-  en regelgeving al  een heel 
belangrijk  deel  van  de  begroting  bepaalt  en  er  zit  natuurlijk  wel  wat 
speelruimte in, maar, ik roep maar wat, 90%, 95% ligt eigenlijk een beetje 
vast. Ik zou graag van u willen weten wat bedoelt u nou met achterom kijken?
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De heer VAN OSTADEN: Nou, met dat achterom kijken heeft u gedeeltelijk 
gelijk. Veel ligt al vast, maar veel ook niet en ik denk dat dit college zelf meer 
initiatieven  moet  ontwikkelen.  Met  het  groen-omvormingsplan,  dat  is 
inderdaad bij  het  vorige college  ingezet, maar  dit  college moet  gewoon 
zeggen het is mislukt. En we moeten daar gewoon eerlijk in zijn. Goirle wordt 
er  niet  mooier  op.  Overal staat onkruid  tussen het  gras.  Het  is  gewoon 
mislukt, het groenomvormingsplan. Er zijn duizend, zoals ik al verteld heb, in 
een jaar tijd duizend gezonde bomen en struiken gerooid. Waarom? 

De heer SWAANS: Ja, meneer Van Ostaden, maar dat betekent dan dat dit 
college erover na zou moeten denken hoe er middels onderhoud gerepareerd 
zou kunnen worden. Dat is de conclusie die ik dan uit uw betoog trek, want 
nogmaals, het vorige college heeft hiervoor gezorgd en de vorige raad, dus, ik 
blijf een beetje met dat probleem zitten. Ik erken overigens dat er best wel 
wat vervelende plekken zijn in het dorp.

De heer VAN OSTADEN: Het klopt, het vorige college is ermee begonnen, 
maar het vorige college is er niet meer en we hebben nu dit college. 

Mevrouw EIKELENBOOM: Als ik even toevoegen mag, wij missen inderdaad 
een groenherstelplan en het visitekaartje van Goirle, dat is toch ons groene 
imago en als je dan in wilt zetten op toerisme, dan vind ik het echt, ja, heel 
vreemd dat je daar niet in wilt investeren en dat je gaat snijden in je eigen 
visitekaartje. Ik bedoel, groen moet je niet kappen, groen moet je koesteren.

De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Ik denk dat hiermee de vraagtijd naar de 
SP toe als afgerond kan worden beschouwd en dan geef ik het woord aan de 
heer Couwenberg van de Lijst Couwenberg.

De heer COUWENBERG: Bedankt, voorzitter, dat ik het woord kan nemen. 
Ik begin met een inleiding over het onderhoud kapitaalgoederen wegen, dus 
dat wordt een motie. 

Motie 1: Onderhoud Kapitaalgoederen, wegen

De gemeenteraad van Goirle, in vergadering bijeen op dinsdag 9 november 
2010, constaterende dat:

• Binnen de gemeente Goirle veel wegen zijn aangelegd in de periode 1952-
1970,

Overwegende dat:

• Hierdoor op korte termijn grote uitgaven nodig zijn;
• Ondanks deze noodzaak en de korte termijn geen duidelijkheid bestaat 

over hoe deze in de gemeente Goirle te financieren zijn;
• Dat in de eerste periode daarvan aangelegd zijn:

- 1952-1960 Papenweg 58-50
- 1958 Papenlantstraat 52
- 1958 Klaphekkenstraat 52-42
- 1958-1968 De Krommerstraat 51
- 1958-1959 Dircklantstraat 51
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- 1958-1959 Wermenbosschestraat 52-
42

- 1958-1961 Venneweg (locatie Mill-Hill) 52-
48

- 1960 Kromakkerstraat 50
- 1960 Parallelweg (toegangsweg parkeerterrein)

50
- 1961 1e deel Industriestraat 49

• Dat  in  de  begroting  van  de  gemeente  wordt  gewerkt  met  de 
afschrijvingstermijn van 25 jaar gemiddeld gehanteerd wordt en dat dus 
naast  de  hierboven  genoemde  straten  ook  de  volgende  straten 
afgeschreven zijn:
- 1961 Deel 1 Nieuwkerksedijk en deel buitengebied 49
- 1961-1967 Kruisbaan 49
- 1961 Mortelstraat 49
- 1964-1968 De Reitstraat 46-42
- 1964-1965 Oude Kerkstraat 46
- 1964 Doelenstraat 46
- 1964 Vlieshoekstraat 46
- 1964 Bosstraat 46
- 1964 Pastoor de Beeckstraat 46
- 1964 Kapelaan Denissenstraat 46
- 1964 Pastoor van Dunstraat 46
- 1964 Herstallenstraat 46
- 1964 St. Jorisstraat 46
- 1964 Pastoor Minorettistraat 46
- 1964 Pastoor Sprangersstraat 46
- 1964 Pastoor de Vochtstraat 46

• Dat er dus in de gemeente Goirle een bekostigingsplan nodig is om een 
zeer groot aantal straten te vernieuwen, want ook de volgende straten zijn 
in de periode 1952-1970 aangelegd en nog niet vernieuwd:
- 1966-1969 Koudepad 44
- 1966 Voorheistraat 44
- 1966 Gedeelte Zandschelstraat 44
- 1966-1968 Gildestraat 44
- 1967 Oude Heertgang 43
- 1968 Hesselmansweg 44
- 1968 A. Swaensstraat 42
- 1968 Eeckelbosstraat 42
- 1968 Wildeindstraat 42
- 1970 Fabriekstraat 40
- 1978 Kloosterstraat (v.a. Dorpsstraat tot de bibliotheek)

32
• Dat in de periode 1970-1989 2/3 deel van de wegen in de Hellen zijn 

aangelegd  en  dit  onderhoud  qua  kosten  bovenop  het  achterstallig 
onderhoud van hierboven genoemde wegen en straten komt.

• Dat  we  als  gemeente  Goirle  nu  al  VER ONDER  scenario  1  zitten,  als 
genoemd in het Wegenbeleids-plan Goirle 2003, te weten:
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Scenario 1 heeft de volgende (financiële) gevolgen:
• Kapitaalvernietiging  van  een  kostbaar  kapitaalgoed,  de  wegen;  de 

kwaliteit zal in de loop der jaren aanzienlijk achteruitgaan;
• In latere jaren zal het inhalen van achterstallig onderhoud leiden tot een 

grote verzwaring  van de lasten voor de gemeente;
• Het risico van aansprakelijkheidstellingen zal toenemen;
• De provincie zal bezwaren maken tegen onze (komende) begrotingen.

• Dat het onverantwoord is om ruim 21% (300.000,-- euro) te bezuinigen op 
het budget voor onderhoud van wegen.

Besluit de gemeenteraad:

• Om de voorgenomen korting van 300.000,-- euro op de begroting van het 
infrastructuurplan 2011 niet door te voeren;

• Het  college  op  te  dragen deze  gelden  op  andere  beleidsterreinen  of 
reserves vrij te maken. 

Dat was de eerste motie. Wij zitten er namelijk mee, de begroting is niet 
sluitend. Wij komen namelijk 250.000,-- euro tekort. En dat begrepen ze op de 
provincie ook al. De volgende motie: 

Motie 2: De begroting van 2011

De gemeenteraad van Goirle, in vergadering bijeen op 9 november 2010,

Constaterende dat:
• Het sportpark Van den Wildenberg wordt komende jaren opgeknapt.
• Hiervoor moeten gelden gereserveerd worden.
• Kunstgras is onderhoudsarm.
• De huidige velden voldoen niet meer.

Overwegende dat:
• Inzicht  wordt  verkregen op  de  kosten van een nieuw onderhoudsplan 

(beeldbestek onderhoud van de velden en het groen) of de afzonderlijke 
delen ervan.

• De huidige sportverenigingen VOAB en GSBW hebben dringend behoefte 
aan bespeelbare velden.

• Met voorrang de verbetering van de velden aanpakken en daarbij kiezen 
voor kunstgras.

• De onderhoudskosten van kunstgras is 1/3 deel van de onderhoudskosten 
van natuurlijk gras.

• De financiële middelen gehaald kunnen worden uit bv.:
1. Algemene reserve grondexploitatie, een bedrag van Euro 

1.300.000,--
2. Reserve bovenwijkse voorzieningen, een bedrag van Euro 

150.000,--
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3. Algemene weerstandsreserve, een bedrag van Euro 
50.000,--

Totaalbedrag Euro  1.500.000,--

Besluit de gemeenteraad:
• Vooruitlopend  op  de  algemene plannen  voor  het  sportpark  Van  den 

Wildenberg nu gelden te voteren voor de aanleg van 2 kunstgrasvelden en 
eventuele andere noodzakelijke voorzieningen.

• Dat inzicht wordt verkregen in de kosten van een nieuw onderhoudsplan 
(beeldbestek van de velden en het groen) of de afzonderlijke delen.

Dat was de tweede motie. Die licht ik in de tweede instantie toe. Dan wil ik 
eigenlijk  de  raad  tegemoetkomen.  Die  heeft  het  vanavond  over  het 
armoedebeleid gehad. Daarom wil ik Lijst Riel, de VVD, de SP en de Partij van 
de Arbeid tegemoetkomen en dan zal ik mijn motie voorlezen:

Motie 3: Verhoging van de norm om in aanmerking te komen voor 
langdurigheidstoeslag naar 105% van de geldende bijstandsnorm

De gemeenteraad van Goirle, in vergadering bijeen op dinsdag 9 november 
2010,

Constaterende dat:
• Het nodig is dat alle bewoners van Goirle die momenteel over een te laag 

inkomen beschikken een eenmalige toeslag ontvangen omdat deze nu niet 
alleen te weinig geld hebben, maar vooral daardoor niet mee kunnen doen 
in de maatschappij en in een sociaal isolement komen.

• Dat  de  gemeente met  de  verordening  regelt  dat  langdurige  minima 
eenmaal per jaar een extra toeslag kunnen krijgen om hun inkomen aan te 
vullen.

• Dat het voorstel is de inkomensgrens hiervoor vast te stellen op 100% van 
de bijstandsnorm. 

• Dat het een politieke keuze is deze grens maatschappelijk verantwoord te 
leggen en hierbij de financiële onderbouwing aan te passen in plaats van 
deze leidend te laten zijn.

Overwegende dat:
• Het maatschappelijk meer verantwoord is deze grens te stellen op 105% 

van  de  geldende  bijstandsnorm,  omdat  er  ook  sprake  is  van  arme 
werkenden,  mensen  die  een  inkomen  ontvangen  juist  boven  de 
bijstandsnorm, die buiten de regeling vallen als de norm 100% blijft.

• Het hanteren  van de  105%-norm,  ook wel  genoemd de  beleidsmatige 
armoedegrens, wordt als zodanig ook landelijk gehnateerd in de Wet Werk 
en Bijstand. 

• Goirle daarmee niet uit de pas loopt, omdat er meerdere gemeenten zijn, 
ook  in  de  regio,  die  deze  norm  hanteren,  zoals  Veldhoven,  Tilburg, 
Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. 

• Voor een verhoging van de norm naar 105%, volgens informatie in de 
commissie Welzijn 2008, een bedrag van 15.000,-- euro benodigd is. 
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Besluit de gemeenteraad:
• De gemeenteraad van  Goirle  in  de  verordening Langdurigheidstoeslag 

2009, onder artikel 2, eerste lid van de verordening Langdurigheidstoeslag 
2009, het percentage van ‘100%’ vervangen wordt door ‘105%’.

• De  lasten  ad  15.000,--  euro  voor  2011  eenmalig  te  dekken  uit  de 
Algemene Weerstandsreserve. Bij  de behandeling van de voorjaarsnota 
kan een integrale afweging gemaakt worden voor 2012 en volgende jaren,

En gaat over tot de orde van de dag.

      De VOORZITTER: Kunt u afronden, meneer Couwenberg?
      De heer  COUWENBERG: Dan zal ik de verdere motie in mijn tweede 
instantie voordragen. Het CDA gaf u de tijd om het af te ronden, maar ik neem 
genoegen met de tweede instantie. Ik weet waar ik gebleven ben. 
      De VOORZITTER: Dank u wel. Dan geef ik de raad de gelegenheid om 
vragen te stellen aan de fractie van Lijst Couwenberg. Wie mag ik daarover 
het woord geven? Mevrouw Aerts, de heer Van de Kamp, zag ik goed dat u ook 
uw hand opstak, meneer Van de Ven, of niet? Oké. Mevrouw Aerts.
      Mevrouw  AERTS:  Dank  u  wel,  voorzitter.  Ik  neem  aan,  meneer 
Couwenberg,  dat  de  heer  Couwenberg  heel  goed  in  de  hele  gemeente 
gekeken heeft en uit uw voorlezen van al die wegen moet ik concluderen dat 
de wegen in Riel er bijzonder goed uitzien, want u heeft geen enkele straat in 
Riel genoemd. 
      De heer  COUWENBERG: Dan vergist u zich. Ik heb heel Riel nog niet 
gehad. Ik heb namelijk een kaartenbak en daar staan alle straten in en daar 
komen ze ook allemaal in voor, maar in Riel zijn ze al bezig. Als gemeente zijn 
we daar voortvarend mee bezig gegaan, er worden voorbereidingsplannen 
genomen, dus daar valt weinig over te zeggen. 
      De heer VAN DE KAMP: Dank u wel, voorzitter. Ik had dezelfde vraag als 
mevrouw Aerts. 
      De VOORZITTER: Oké, dan is dat duidelijk en al beantwoord. Dan de heer 
Van de Ven.
      De heer  VAN DE VEN: Ja, voorzitter, ik werd even getriggerd door de 
opmerking van de heer Couwenberg,  waarbij  hij  zei  dat de provincie wel 
bezwaar zal maken tegen onze begroting. Daar ben ik heel erg benieuwd naar 
waar hij dat vandaan haalt. 
      De heer COUWENBERG: Uit een ambtelijk stuk. Als u even tijd hebt zoek ik 
het op. Welke ambtenaar ik genomen heb, dan moet u even schorsen, dan 
zoek ik het voor u op. 
      De heer VAN DE VEN: Maar het gaat me niet om die ambtenaar, het gaat 
erom….
      De heer COUWENBERG: Maar er wordt gezegd van als je onder scenario 1 
zit, dat betekent al een gevaar. Van tweeënvijftig drie zitten al onder scenario 
1, eronder, en we gaan steeds dieper. Het is overigens een ambtelijk stuk 
waar ik uit voorlees, hoor.
      De  VOORZITTER: Dat waren de vragen aan de Lijst Couwenberg? Dan 
constateer ik dat ieder zijn bijdrage heeft geleverd en dat er op dit moment 
dertien moties en vijf amendementen zijn ingediend. (Vraag Hr. Couwenberg 
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buiten microfoon)  Ik wil daar even voor de zorgvuldigheid op antwoorden dat 
ik u niet het woord heb ontnomen, alleen heb gevraagd of u wilde afronden en 
als u dat in een paar zinnen kunt, dan heeft u daar de gelegenheid toe. Omdat 
we nog iets voor zes uur zitten lijkt me dat reëel, als u dat kunt, maar dan wel 
in een paar zinnen.
      De heer COUWENBERG: Nou, het is als motie opgesteld, dus die kan ik 
niet… Ik zal alleen maar dit doen, de overwegingen en het besluit, dan zijn we 
er  ook  uit.  (De  betreffende   motie,  nr.  3,  is  hierboven in  zijn  geheel 
opgenomen) Het zal geen kijf zijn, iedereen steunt deze motie natuurlijk, heb 
ik al vernomen, maar bedankt toch, voorzitter, voor de tijd.
      De VOORZITTER: Dank u wel. Dat betekent dus, zoals ik net zei, dat er dan 
dertien moties zijn ingediend en vijf amendementen en we laten ze op dit 
moment ook voor u kopiëren, zodat u ook de letterlijke tekst allemaal kunt 
bekijken en in de schorsing mee kunt nemen. Ik zal na de schorsing heel in 
het kort van de amendementen en de moties de titel, het onderwerp en het 
dictum aangeven, zodat dat ook voor het verslag duidelijk is en voor u in de 
vergadering. Dan schors ik nu de vergadering tot half acht. Dank u wel. 

Reactie van het college

      De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Dames en heren, het college 
heeft  uiteraard  met  belangstelling  alle  bijdragen  gehoord  die  voor  de 
schorsing hier zijn geweest en in zijn algemeenheid zijn er veel complimenten 
ook gegeven voor de begroting, waarvoor het college u ook dankt. Er zijn ook 
een aantal kritische opmerkingen gemaakt. Daar zullen in de bijdrage van het 
college ook nog woorden aan gewijd worden en op gereageerd worden. Maar, 
zoals ik u voor de schorsing aangaf, zal ik eerst aan u aangeven en voor deze 
vergadering ook de moties en amendementen noemen, zodat we weten, als 
we het hebben over motie of amendement 1, waar het dan over gaat. Daarna 
zal het college een reactie geven op de amendementen en de moties, want in 
die volgorde gaan we er later ook over beslissen, dus dan zal dat op die 
manier komen en daarna zullen de opmerkingen en vragen die nog verder in 
uw  bijdragen  zitten  ook  vanuit  het  college  beantwoord  worden  of 
becommentarieerd worden. Dan begin ik dus met de amendementen die zijn 
ingediend en ik heb u aangegeven dat ik daar niet alle overwegingen bij geef, 
die  heeft  u  op  schrift,  maar  ik  noem de  titel,  dus,  ik  zal  maar  zeggen 
amendement 1, de partij en het onderwerp, het besluit wat daarover komt. 
Dan hebben we het over amendement 1, door Pro Actief Goirle ingediend, dat 
gaat  over  de  structurele  subsidies,  de  bijdragen  voor  de  budgetten 
Oranjecomité à 1.500,-- euro, Stichting Recreatie en Toerisme à 5.000,-- euro 
en de intocht Sinterklaas à 1.500,-- euro worden niet als structureel, maar 
voor 2011 als incidenteel in de programmabegroting 2011 opgenomen met 
dekking vanuit de Awr. Amendement 2 is ingediend door Pro Actief Goirle, 
frictiebudget  veiligheid,  het  extra  budget  voor  integrale  veiligheid  van 
16.000,-- euro met een bedrag van 7.500,-- euro te verlagen naar 8.500,-- 
euro. Amendement 3, Pro Actief Goirle, onderzoek sporthal De Haspel, de post 
‘onderzoek  sporthal  De  Haspel’  wordt  van  20.000,--  euro  verlaagd  naar 
10.000,-- euro en voor dit bedrag wordt een onderzoek naar de wenselijkheid 
van  een  sportaccommodatie  op  de  huidige  plek  van  sporthal  De  Haspel 
gefinancierd. Amendement 4, ingediend door de VVD, stichting Toerisme en 
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Recreatie Goirle e.o., besluit om in het begrotingsjaar 2011 2.500,-euro extra 
ter beschikking te stellen ten laste van de Algemene weerstandsreserve ten 
behoeve van de Stichting Toerisme en Recreatie Goirle e.o..  Dit  onder de 
ontbindende  voorwaarde  dat  de  stichting  zelf  van 
ondernemers/belanghebbenden dan wel van subsidieverstrekkers, niet zijnde 
de  gemeente  Goirle,  in  genoemd  begrotingsjaar  2.500,--  euro  weet  te 
genereren.  Amendement  5,  Partij  van  de  Arbeid,  niet  autoriseren  krediet 
brandweerkazerne, besluit om het voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw 
brandweerkazerne niet te autoriseren in afwachting van een afwegingsnotitie, 
waarbij de raad besluitvorming pleegt over eventuele nieuwbouw. Motie 1, 
door Lijst Riel-Goirle  ingediend, verhoging bijdrage Oranjecomité,  de raad 
roept het college op om de verhoging van de bijdrage te verlenen onder de 
volgende voorwaarden: voor beide comités een startbedrag van 500,-- euro; 
verder  verdeling  naar  rato van  het  aantal inwoners; deze bijdrage in  de 
toekomst deel uit gaat maken van de herijking van het subsidiebeleid van de 
gemeente Goirle. Renovatie sportparken, dat is motie 2, ingediend door het 
CDA, de raad roept het college op om in het kader van efficiency en gelijke 
behandeling  plannen  voor  renovatie  voor  alle  gemeentelijke 
buitensportaccommodaties in één synchroon lopend proces te ontwikkelen, 
dit ongeacht de financieringsbronnen. Motie 3, ook ingediend door het CDA, 
dementieconsulent, de raad roept het college op om een dementieconsulent 
aan te stellen voor 20 uur per week in januari 2011. Aan de aanstelling wordt 
een  evaluatie  na  een  jaar  verbonden,  opdat  bezien  kan  worden  of  het 
beoogde resultaat bereikt is. Financiële dekking van de kosten, 30.000,-- euro 
uit het Wmo-bulkbudget. Motie 4, door Pro Actief Goirle ingediend, klimaat en 
milieu; de raad roept  het college op om vóór 1 april 2011 een plan van 
aanpak  aan  de  raad  voor  te  leggen  om  te  komen  tot  klimaatneutrale 
gemeentelijke accommodaties zoals benoemd in de lijst met gemeentelijke 
accommodaties  in  de  begroting.  Motie  5,  door  de  VVD  ingediend, 
uitstallingsbeleid winkelgebied, met name winkelcentrum De Hovel; de raad 
roept het college op om bij wijze van proef, in afwachting van de herijking van 
het huidige uitstallingsbeleid, ten minste voorde periode vanaf heden tot en 
met de uitverkoop aanvangende januari  2011, soepel om te gaan met de 
huidige regelgeving en de handhaving hiervan, rekening houdend met de 
veiligheid  en  toegankelijkheid  voor  mensen met  een  beperking.  Motie  6, 
ingediend door de SP,  aanpassing raadsvergoeding en onkostenvergoeding 
raadsleden, roept de raad op in de “Verordening rechtspositie wethouders, 
raads- en commissieleden” op te nemen dat de gemeenteraad van Goirle voor 
de  bedragen  voor  vergoeding  van  de  werkzaamheden  en  onkosten-
vergoeding voor raadsleden met 20% naar beneden afwijkt en een dergelijk 
voorstel in de eerstvolgende vergadering te agenderen. Motie 7, eveneens 
ingediend door de SP, afschaffen van de vergoeding voor commissieleden, 
roept  de  raad  op  vergoeding  voor  commissieleden  uit  de  “Verordening 
rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden” te schrappen en een 
dergelijk voorstel in de eerstvolgende vergadering te agenderen. Motie 8, 
ingediend door de SP, versobering catering, de raad roept het college op: - bij 
de  bezuinigingsvoorstellen  voor  de  begroting  2012 uit  te  gaan  van  een 
bezuiniging van minimaal 30% op de kosten van catering bij activiteiten in het 
gemeentehuis; - vooruit-lopend hierop nu te bekijken of hier op korte termijn 
al bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. Motie 9, ingediend door de SP, 
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betaald parkeren, de raad roept het college op om direct te stoppen met het 
onderzoeken van de mogelijkheden van betaald parkeren in Goirle. Ook door 
de  SP  ingediend,  motie  10,  busverbinding  centrum  –  zorgcentrum  Sint 
Elizabeth, de raad roept het college op om zo spoedig mogelijk aan te geven 
wanneer  de  halteplaats  wordt  gerealiseerd.  Motie  11,  Lijst  Couwenberg, 
onderhoud  kapitaalgoederen,  wegen,  besluit  de  gemeenteraad  om  de 
voorgenomen  korting  van  300.000,--  euro  op  de  begroting  van  het 
infrastructuurplan 2011 niet door te voeren; het college op te dragen deze 
gelden op andere beleidsterreinen of reserves vrij te maken. Motie 12, die is 
ook ingediend door de Lijst Couwenberg, de begroting van 2011, besluit de 
gemeenteraad: - vooruitlopend op de algemene plannen voor het sportpark 
Van  den  Wildenberg  nu  gelden  te  voteren  voor  de  aanleg  van  2 
kunstgrasvelden en  eventuele  andere  noodzakelijke  voorzieningen; -  dat 
inzicht  wordt  verkregen  in  de  kosten  vaneen  nieuw  onderhoudsplan 
(beeldbestek van de velden en het groen) of de afzonderlijke delen. En motie 
13,  ingediend  door  de  Lijst  Couwenberg,  verhoging  van  de  norm  om  in 
aanmerking te komen voor langdurigheidstoeslag naar 105% van de geldende 
bijstandsnorm,  besluit:  -  de  gemeente-raad van Goirle  in  de  verordening 
Langdurigheidstoeslag 2009, onder artikel 2, eerste lid van de verordening 
Langdurigheidstoeslag 2009, het percentage van 100% te vervangen door 
105%; - de lasten ad 15.000,-- euro voor 2011 eenmalig te dekken uit de 
Algemene weerstandsreserve. Bij de behandeling van de voorjaarsnota kan 
een integrale afweging gemaakt worden voor 2012 en volgende jaren. Motie 
14, ingediend door de Partij van de Arbeid, kerntakendiscussie; de raad roept 
het college op om de raad een procedurevoorstel voor te leggen, waarin wordt 
aangegeven op welke wijze een kerntakendiscussie kan worden vormgegeven, 
hoe deze gevoerd dient te worden en op welke wijze partijen (raad, college, 
ambtelijke  top)  hierin  een  rol  vervullen.  Roept  het  college  tevens op  de 
procedure zodanig in tijd vorm te geven dat de discussie in het voorjaar van 
2011 afgerond kan zijn, waardoor conclusies kunnen worden verwerkt in de 
beleidsvoornemens voor  2012 en  verdere  jaren.  Dat  zijn  alle  ingediende 
amendementen en moties en dan zal het college een reactie geven op de 
ingediende amendementen en moties. Dan beginnen we bij amendement 1. Ik 
gaf  u  net  aan  welk  dat  is,  ingediend  door  Pro  Actief  Goirle,  structurele 
subsidies,  en  namens het  college  zal  wethouder Van  der  Heijden  hierop 
reageren. Gaat uw gang.
     Wethouder  VAN  DER  HEIJDEN:  Dank u  wel.  Met  betrekking  tot  de 
opmerking dat  we hier  praten over  subsidies,  het  volgende.  Wij  zijn  van 
mening dat het budgetten voor het Oranjecomité en voor de Intocht Sint 
Nicolaas geen subsidies zijn, maar bijdragen in kosten, omdat wij anders die 
kosten zelf moeten maken en we hebben gezegd, omdat de stichtingen die 
activiteiten overnemen vinden wij dat dit een bijdrage is en geen subsidie en 
dus derhalve niet onder die noemer kan worden meegenomen. Wel, en daar is 
de bijdrage aan de Stichting Recreatie en Toerisme een subsidie, maar dat 
vinden wij dat we dat nu niet in deze context moeten meenemen voor de 
“Back to Basics”, omdat afgesproken is met de stichting dat ze maximaal tot 
2013 deze  bijdrage zullen  krijgen en daarna moeten ze hun eigen broek 
ophouden. Dus, conclusie van ons: ontraadt dit amendement.
      De VOORZITTER: Dat gaat dus over amendement 1, voor de duidelijkheid. 
Dan  de  reactie  van  het  college  op  amendement  2.  Dat  gaat  over  het 
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frictiebudget veiligheid. Hier gaat het eigenlijk om de volgende zaak, dat hier 
aan wordt gegeven dat op zich niet de zaken die onder het frictiebudget 
veiligheid  vallen  ter  sprake  zouden  worden  gesteld,  maar  eigenlijk  de 
methodiek van hoe we daarmee omgaan in de begroting. We hebben vorig 
jaar ook afgesproken dat alle posten die wij kunnen voorzien, dat we die ook 
benoemen in  de  begroting.  Daar  valt  onder  andere  deze  post  van  de 
zogenaamde frictiekosten ook  onder.  Wij  hebben  op  jaarbasis  een aantal 
zaken  die  met  veiligheid  te  maken  hebben en  die  ook  wel  een  aantal 
communicatieve aspecten kunnen hebben en soms ook wel  daadwerkelijk 
hebben, maar die dan toch in het kader van veiligheid worden gedaan. Dan 
gaat het onder andere over bijeenkomsten, die soms wat huur vragen of die 
flyers die we uit moeten zetten. Denk bijvoorbeeld aan het vuurwerkproject 
aan het einde van het jaar of denk aan de bijeenkomsten om de bevolking te 
vertellen over woninginbraken. Dat soort zaken, die vallen allemaal onder dat 
frictiebudget en we hebben gemeend ook in de geest van de raadsuitspraken 
daarin te handelen door ze ook te benoemen en ze ook een plek te geven in 
de begroting. Dus daar komt dit vandaan en de indiener van dit amendement 
zei ja, het valt natuurlijk onder communicatie, maar wij hebben daar dan bij 
wijze van spreken een verhoging van het budget communicatie voor nodig om 
dat daarin te kunnen laten vallen, want het is ook niet exact hetzelfde. Dus wij 
dachten dat dit een beter punt is en we vinden ook dat we niet zomaar de 
post onvoorzien daarvoor moeten gaan doen, want nu geef je ook aan wat de 
verwachting is van de uit te geven posten. Misschien dat in verband met de 
methodiek wethouder Van der Heijden daar ook nog iets over kan zeggen, 
maar in ieder geval is duidelijk dat op die gronden ontraden wordt om dit 
amendement aan te nemen. Wilt u daar op ingaan?
     Wethouder VAN DER HEIJDEN: In het kader van onze begrotingscyclus en in 
het kader van de afspraken die wij al met u gemaakt hebben, zijn wij scherp 
aan het begroten. Dat betekent dat wij in de post communicatie alleen maar 
dat begroot hebben wat ook daarin thuishoort en dat wanneer we de kosten 
voorzien en het frictiebudget is dus een voorziene kostenpost, dat je dat ook 
apart moet benoemen. Dan kun je er op sturen en je kunt er op managen en 
dan moet je niet de post onvoorzien daarvoor gaan gebruiken, want dan krijg 
je  weer  zo’n  amorfe  post  die  we  niet  graag  willen  hebben  in  onze 
begrotingscyclus.  Duidelijkheid,  helderheid  en  weten  waar  we  het  over 
hebben. 
      De VOORZITTER: Dus vandaar dat amendement 2 ontraden wordt door 
het college. Dan hebben we amendement 3. Dat gaat over het onderzoek 
sporthal De Haspel. Wethouder Verhoeven zal daar namens het college op 
reageren.
      Wethouder VERHOEVEN: Dank u wel, voorzitter. En dat doet hij omdat het 
gaat over een gemeentelijk gebouw, wat wel raakvlakken heeft uiteraard met 
sport. Het voorstel is om het bedrag wat nodig is om een onderzoek te plegen 
naar de toekomst van De Haspel, om dat te halveren vanwege, als ik het even 
kort door de bocht zeg, de verwachting dat je eerst moet weten wat je daar 
wilt en als je het niet wilt,dan heb je ook niks nodig aan technisch onderzoek. 
Daar zijn  wij  het  niet mee eens, want we weten wel  zeker  dat  we  daar 
sportfaciliteiten nodig hebben, al  is  het alleen maar om de gymlessen te 
kunnen geven. Of dat daar moet, moet onderzocht worden. Of dat in een klein 
zaaltje moet of kan of misschien twee kleine zaaltjes moet of kan, dat moet je 
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wel weten, maar het zou ook nog heel goed in De Haspel kunnen en daarvoor 
moet je weten hoe de technische staat van die hal is, want het gaat erom om 
een oplossing te zoeken die én adequaat is én goedkoop is en dat zou best 
eens in die Haspel kunnen zijn. Daar voor moet je een prijsvergelijking kunnen 
maken en dus moet je weten wat de technische staat van die hal is om een 
goede afweging te kunnen maken. Vandaar ook dat wij deze motie ontraden. 
      De VOORZITTER: Dan komen we bij het volgende amendement, nummer 
4. Dat gaat over de Stichting Toerisme en Recreatie. Daar zal wethouder Van 
der Heijden namens het college op reageren.
      Wethouder VAN DER HEIJDEN: We hebben gezien de begroting van de 
stichting. We weten ook dat zij ambitieus zijn en graag vooruit willen. Vandaar 
dat  wij  deze  motie  kunnen  overnemen  en  op  die  manier,  onder  de 
ontbindende voorwaarde dat zij ook 2.500,-- euro bij de ondernemers vandaan 
halen en op deze wijze zouden wij dat voor één jaar kunnen honoreren. Dus 
wij zouden dit amendement willen overnemen.
      De  VOORZITTER:  Dus dit  amendement wordt  ondersteund door het 
college.  Dan  komt  amendement  nummer  5  en  dat  gaat  over  het  niet 
autoriseren  van  het  krediet  brandweerkazerne.  Daar  wil  het  college  het 
volgende  over  zeggen.  De  bedoeling  is  heel  duidelijk  dat  de 
brandweerkazernenotitie, de afwegings-notitie, zoals we hem noemen, eerst 
zal komen en dan zal leiden tot besluitvorming. In die afwegings-notitie gaat 
het zowel over mogelijke nieuwbouw als renovatie, dat weet u, en dat besluit 
wordt  dan  door  de  raad  genomen.  Als  deze  besluitvorming  heeft 
plaatsgevonden, dan is er sprake van een ontwikkelkrediet, zou je kunnen 
zeggen. Dat is niet ter voorbereiding van die notitie, maar ter uitvoering van 
het besluit van de raad. Dan gaat het over, ik heb dat in de brede commissie 
al uiteen gezet, gaat het over de kosten van een architect of het maken van 
een bestek of dat soort zaken. Dus vandaar dat het college zegt, volgens mij 
zitten we op dezelfde lijn, dat die volgorde zo moet zijn zoals hij ook wordt 
genoemd.  Dus  er  is  geen  geld  wat  gebruikt  gaat  worden  voordat  de 
afwegingsnotitie heeft geleid tot een raadsbesluit en dan is het wel zaak om 
te zorgen dat dat budget er dan ook staat om te kunnen komen tot uitvoering 
van dat besluit wat de raad daarin gaat nemen en dat zou dan ook in 2011 
moeten zijn.  Dus het  college ontraadt deze motie omdat we zeggen dat 
inhoudelijk  zal  dat ook zo  gaan, zoals ook kennelijk  de bedoeling van de 
steller is, en daarmee willen we dus ook duidelijk stellen: het bedrag gaat pas 
natuurlijk in op het moment dat de raad een besluit heeft genomen over de 
afwegingsnotitie.
     Mevrouw AERTS: Bij interruptie, voorzitter, mag ik daar even een vraag 
over stellen? Is het zo dat dat bedrag dan nog aan de raad gevraagd moet 
worden op het moment dat er besloten is of dat dat bedrag dan al klaar staat?
     De VOORZITTER: Het staat in de begroting klaar, zoals andere dingen ook 
klaar staan, maar natuurlijk pas voor het gebruik als er een raadsbesluit ligt 
en  dat  raadsbesluit  kan,  afhankelijk  van  de  afwegingsnotitie,  natuurlijk 
verschillende vormen hebben en pas dan gaat het gebruikt worden. U zegt in 
die raadsvergadering dan ook wat daar dan voor gebruikt kan worden. Dat is 
dus een bedrag wat maximaal 50.000,-- euro is. 
     Mevrouw VAN DEN BRAND: Mag ik daar misschien toch even op reageren, 
want over de autorisatie van bedragen gaat volgens mij nog altijd de raad en 
het gaat er niet om dat dit bedrag wordt weggestreept, wij willen het laten 
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staan in de begroting, maar dat het inderdaad pas wordt geautoriseerd of in 
ieder geval gevoteerd op het moment dat duidelijk is dat er nieuwbouw komt 
en dan pas ook het krediet  dat door het college expliciet  bij  dat voorstel 
gevoegd moet worden en dat is het enige verschil denk ik. 
      De VOORZITTER: Ik denk dat dat eigenlijk geen verschil is, want ik gaf dat 
wij  denken  dat  dat  amendement  overbodig  is,  omdat  het  ook  pas  de 
bedoeling kan zijn dat dat bedrag na de besluit-vorming, of het nou over de 
nieuwe brandweerkazerne gaat of over renovatie, dat is ook aan de raad om 
te bekijken in de afwegingsnotitie natuurlijk, dan komt pas dat bedrag aan de 
orde. Dan gaat dat pas gebruikt worden, dus niet voor die tijd.
      Mevrouw VAN DEN BRAND: Dan zegt u dat eigenlijk voor alle bedragen de 
raad dan geen autorisatie wel of niet hoeft te nemen, want het college kan bij 
alle voorstellen zeggen dan doen we dat pas. Waar is dan dat instrument van 
de raad gebleven, vraag ik me af?
      De VOORZITTER: Ja, dat zit in uw raadsdiscussie en in uw raadsbesluit. 
Dan heeft u het erover. Dan komen we tot de moties. Dan gaat het over motie 
1. Lijst Riel-Goirle heeft daar de motie over ingediend en een voorstel gedaan 
en namens het college kan ik aangeven dat het college deze motie ook wil 
bespreken met het Oranjecomité en ons daar ook achter stellen. Dan gaat het 
over motie 2. Daar zal wethouder Van Groenendaal namens het college over 
spreken. Gaat uw gang.
      Wethouder VAN GROENENDAAL: Dank u wel, voorzitter. Hier kan ik vrij kort 
over zijn. Deze motie betreft  dus puur om in het kader van efficiency en 
gelijke  behandeling de plannen voor  de  renovatie van alle  gemeentelijke 
buitensportaccommodaties in een synchroon lopend proces te laten lopen en 
daar kunnen wij  het  mee eens zijn.  Dus  die motie kunnen wij  volgen of 
overnemen, zoals u wilt. 
      De VOORZITTER: Dus deze motie wordt, net als motie 1, ook overgenomen 
door het college. Dan komt motie 3. Dat gaat over de dementieconsulent en 
daar zal wethouder Sperber het woord voeren namens het college. Gaat uw 
gang.
      Wethouder SPERBER: Dank u wel, voorzitter. Het college is van zins om 
deze motie over te nemen. We hebben daar toch de sterke overweging bij dat 
het werk wat zo’n consulent zou moeten doen, is met name het ondersteunen 
van mantelzorgers die 24 uur per dag voor dementerende anderen moeten 
zorgen. Dat  is  een zeer  specifieke  deskundigheid die op  dit  moment niet 
geboden wordt  door een andere  instelling of  een andere  organisatie.  Die 
kunnen wel wat signaleren en dergelijke natuurlijk, dat lijkt me voor de hand 
liggen, mevrouw Immink, maar het gaat net om de specifieke ondersteuning 
van die mantelzorgers. Dat gaat erg ver, dat is erg intensief en vandaar dat 
we daar toch in mee willen gaan en we denken dat het inderdaad vanuit het 
Wmo-budget zou moeten kunnen. We gaan het hele Wmo-budget, zoals u 
wellicht weet, de komende tijd op de schop nemen, nou, op de schop nemen 
klinkt een beetje negatief, zo bedoel ik het niet, maar wordt heel specifiek 
geanalyseerd  en dan wordt  dit  bedrag daar ook in  meegenomen als  een 
blijkbaar  ook  in  de  “Back  to  Basics”  discussie  op  verschillende plaatsen 
aangegeven als een zeer noodzakelijk  iets, te meer daar we de komende 
twintig  jaar  denken  ongeveer  een  verdubbeling  van  het  aantal 
dementiepatiënten te gaan krijgen hier in Goirle. 
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     De heer VAN DER PUT: Voorzitter, bij interruptie even een korte vraag aan 
de  wethouder.  Als  ik  de  motie  goed  lees,  dan  gaat  het  college  een 
dementieconsulent  aanstellen.  Dat  wil  dus zeggen dat  er  een ambtenaar 
bijkomt? 
     Wethouder SPERBER: Nee. Tenminste, dat zou in feite de indiener natuurlijk 
moeten beantwoorden, maar zo heb ik hem niet geïnterpreteerd en dat is ook 
nooit de bedoeling geweest, zo is het ook niet in de discussie “Back to Basics” 
die we in de raad gaan voeren, zult u zien of heeft u al kunnen zien zelfs, want 
die zaken wordt elke keer op het internet bij de gemeente vastgesteld, na al 
die gesprekken.  Daar staat in dat de dementieconsulent, die ga je inhuren en 
dat doe je samen met een organisatie zoals bijvoorbeeld Thebe of zo voor een 
X aantal uren, huren die dan de gelden daarvoor in, maar wij gaan die niet in 
dienst nemen. We nemen ook de opbouwwerker niet in dienst, die is in dienst 
van De Twern bijvoorbeeld. Maar als u daar meer specifiek over wilt praten 
dan zou u dat met de indiener van de motie moeten doen. Maar zo heb ik het 
geïnterpreteerd.
     De VOORZITTER: Goed, dan gaan we over naar motie 4, klimaat en milieu. 
Wethouder Verhoeven zal namens het college reageren.
     Wethouder VERHOEVEN: Dank u wel, voorzitter. Het college constateerde 
dat in de redenen om deze motie in te dienen toch, daar zijn wij het niet 
helemaal mee eens, met die reden. Daar staat dat wij niet intensiveren of 
zelfs maar het beleid bestendigen voor een eerder vastgesteld milieu- en 
klimaatbeleid. Dat is niet zo. Wij hebben, en dat heb ik ook in een vorige 
gelegenheid aan u gemeld, wel degelijk de intentie om het klimaatbeleid zoals 
dat door de raad is vastgesteld uit te voeren, zij het dat wij vinden dat we op 
dit moment geen geld hebben voor experimenten. Maar zaken die hun nut 
bewezen hebben op dit gebied, die voeren wij zeker uit. Ik zal u een paar 
voorbeelden geven.  Wij  hebben een regionaal convenant afgesloten over 
duurzaam  bouwen  en  dat  zal  worden  uitgevoerd.  De  energie-
prestatiecoëfficiënt die gebruikt wordt bij huizenbouw, die gaan wij scherper 
stellen, met name in De Boschkens gaat hij naar 0,57%. Weer een aantal 
stappen strenger. Het gemeentehuis, wat de heer Van den Hout als voorbeeld 
noemde, dat noem ik natuurlijk ook als voorbeeld, waar we 100% groene 
stroom gebruiken en bovendien een heleboel maatregelen nemen die dat 
klimaatbeleid  ten  goede  komen.  Die  doen  we  hier.  We  voeren  een 
bewonerscampagne,  ook  op  scholen,  op  dit  gebied.  We  zoeken  de 
samenwerking met Tilburg en Waalwijk, daar waar het gaat om het inkopen 
van goedkope stroom, misschien zelfs wel het opwekken van energie, maar 
dat  moeten we  nog even uitzoeken,  maar wel  degelijk  ook  daardoor de 
mogelijkheid  scheppend  om  klimaatvriendelijke  zaken  die  één  gemeente 
misschien niet op kan pakken, maar die je met zijn drieën wel zou kunnen 
realiseren,  daar  zijn  we  naar  op  zoek  in  een  convenant met  deze  drie 
gemeenten. Dus ten aanzien van die motivatie is daar nog wel wat over te 
zeggen.  Dat  is  één.  Twee,  dat  wil  niet  zeggen  dat  wat  hier  staat  niet 
sympathiek zou zijn, maar een plan van aanpak maken, dat doe je ook om het 
uit te voeren en voor die uitvoering is op dit moment ook geen geld. Wat wij 
dus doen, is dat klimaatbeleid zoals is vastgesteld uitvoeren zoals ik net heb 
geschetst,  in  die  geest, en  dat  betekent  dat  wij  wel  proberen bij  andere 
gemeentelijke gebouwen dan het gemeentehuis om te komen tot een steeds 
klimaatvriendelijker en een steeds klimaatneutraler of energieneutraler, zou ik 
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liever zeggen, een meer energieneutraler gebouw te zetten en dat doen we 
op het moment dat we vervangingsinvesteringen moet doen. We stimuleren 
de gebruikers natuurlijk om hun maatregelen ook te treffen. Dat is ook direct 
in  hun eigen financiële voordeel,  maar het  zal  een behoorlijke  tijd  duren 
voordat we daar een wat grotere stap in kunnen zetten. Maar, zoals ook uit 
deze motie blijkt, hebben we daar tot 2039 de tijd voor. De bedoel ik niet 
ironisch, maar het is natuurlijk een kwestie van lange adem. Vandaar dat we 
op dit moment deze motie ontraden. 
      De  VOORZITTER:  Dat  brengt  ons  bij  motie 5.  Dat  gaat  over  het 
uitstallingsbeleid winkelgebied en daar kan ik namens het college aangeven 
dat we deze motie als college overnemen, omdat er ook duidelijk staat dat 
rekening wordt  gehouden met veiligheid en toegankelijkheid voor  mensen 
met een beperking en het soepel omgaan met de huidige regelgeving bij wijze 
van proef. Dus deze motie nemen wij dan over. Dan komen we bij motie 6 en 
daarvan kan ik u namens het college aangeven dat deze motie niet door ons 
becommentarieerd wordt, maar door de raad. Dus die ligt bij u. En datzelfde 
geldt voor motie 7.  Het mag wel,  net zo goed als die 20%, er zijn geen 
wettelijke  bezwaren,  maar  het  is  aan  u  om  daarover  verder  te  gaan 
discussiëren met elkaar. En dat brengt ons dan bij motie 8. Dan gaat het over 
de  versobering van de  catering.  Daar mag ik  u  namens het  college  het 
volgende op zeggen. We hebben op de catering de afgelopen jaren en ook dus 
dit  jaar  voor  het  eerst  helemaal  al  70.000,--  euro  bezuinigd door  geen 
contract meer te hebben met de cateraar en door een heleboel zaken te 
bezuinigen. Wat wij doen bij onze ontvangsten, om het zo te zeggen, is te 
proberen een goede balans te vinden tussen het goed gastheer/gastvrouw zijn 
voor bijvoorbeeld een avondje als nieuwe inwoners of bij een tentoonstelling, 
bij de opening althans van een tentoonstelling, maar dat we daar dan ook op 
maat in   proberen te zijn met de catering en daarbij  denken wij  dat wij 
eigenlijk toch het minimale doen en daar zeker niet zeer uitgebreid in zijn, 
maar  we  vinden  dat  er  toch  ook  een  bepaalde norm  moet  zijn  in  de 
representatie en nogmaals, we hebben daar al heel erg veel op bezuinigd en 
kijken ook steeds hoe we dat kunnen doen. We werken vooral met eigen 
personeel en ook wordt daar nog wel eens een handje bij gestoken, dus daar 
kunnen we gewoon eigenlijk naar ons idee echt niks meer op bezuinigen. Wij 
ontraden u dus ook deze motie. Wat niet wil zeggen, dat zeg ik er even bij, dat 
wij niet voortdurend alert blijven en er toch redelijk zuinig mee om blijven 
gaan. Dat brengt ons op motie 9 en daar zal wethouder Van Groenendaal op 
reageren namens het college. 
     Wethouder VAN GROENENDAAL: Dank u wel, voorzitter. De motie roept het 
college op om direct te stoppen met het onderzoeken van de mogelijkheden 
van  betaald parkeren  in  Goirle.  Dan  zie  ik  de  overwegingen  en  ja,  die 
overwegingen, daar hebben wij alle begrip voor, alleen, deze motie komt te 
vroeg. Ik zal u zeggen waarom. We hebben namelijk afgesproken dat er een 
afwegingsnotitie gaat komen volgend jaar, begin volgend jaar, betreffende het 
parkeerbeleid  in  Goirle.  Daarin  moeten  alle  overwegingen  worden 
meegenomen en daarbij komt ook deze overweging aan bod. Dus vandaar dat 
eigenlijk  deze  motie  te  vroeg  komt,  want  straks  krijg  je  alle 
parkeermogelijkheden op een rijtje en dan kan de raad de keuze maken van 
wat gaan we verder doen met het parkeerbeleid in Goirle. Dus deze motie 
wordt uiteraard ontraden.
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     De  VOORZITTER: Motie 10. Die zal ook namens het college besproken 
worden door wethouder Van Groenendaal.
     Wethouder VAN GROENENDAAL: Dank u wel. Wederom, voorzitter, dit, het 
verhaal wat hier staat, komt bijna in grote lijnen overeen met hetzelfde wat er 
in  het  coalitieakkoord  staat,  in  het  coalitie-programma staat.  Wij  blijven 
inspanning leveren om dit te kunnen realiseren. Alleen, wij kunnen dat zelf 
niet realiseren, wij maken dat bespreekbaar bij de provincie en die beslissen 
of  er  eventueel  een bushalte komt. Wij  gaan daar niet  over namelijk,  de 
gemeente gaat daar niet over, wij zijn afhankelijk van de provincie. Maar wees 
ervan overtuigd,  ik  heb het  dit  jaar  zelfs al  twee keer ingebracht, en in 
januari/februari is er weer een overleg met de provincie en dan brengen wij 
het weer in, want wij zijn daar ook een groot voorstander van. Maar dat hebt u 
uiteraard  in  ons bestuursprogramma kunnen lezen en wij  staan daar nog 
steeds achter en wij blijven die inspanning leveren. Dus ja, deze motie heeft 
daarin weinig zin, want u roept het college op zo spoedig mogelijk aan te 
geven wanneer de halteplaats wordt gerealiseerd. Ja, daar gaan wij niet over, 
dus deze motie wordt door ons ook ontraden. 
     De VOORZITTER: Dan komen we aan motie 11. Dat is de motie die gaat 
over onderhoud kapitaalgoederen wegen. Wethouder van Groenendaal, wilt u 
namens het college uw mening geven?
     Wethouder VAN GROENENDAAL: Dank u wel. Zoals u wellicht weet staat er 
voor 2011 op de rol het wegenbeleidsplan en dan zullen we uiteraard, meneer 
Couwenberg, al de door u genoemde straten en dergelijke meenemen, maar 
als we dat nu zouden doen, dan schieten we een gat van 300.000,-- euro in de 
begroting en dat zou nog geen 300.000,-- euro zijn natuurlijk, maar u geeft 
ook geen dekking aan daarvoor. Dit moet gewoon meegenomen worden in het 
wegenbeleidsplan 2011. Dus deze motie wordt uiteraard ontraden. 
      De  VOORZITTER: Motie 12 zal door wethouder Verhoeven besproken 
worden namens het college. 
     Wethouder VERHOEVEN: Dank u wel, voorzitter. De motie houdt in dat het 
college wordt opgeroepen om kunstgras aan te leggen en daar wordt ook een 
dekking  bij  gedaan. U  weet  dat  wij,  nadat  er  in  oktober een  besluit  is 
genomen de sportvelden niet te verplaatsen, de raad ons heeft opgeroepen 
om zo spoedig mogelijk in overleg te treden met de verenigingen. Dat overleg 
is gestart. Inmiddels zijn er al een paar gesprekken gevoerd en zijn afspraken 
met de andere verenigingen gepland. Wij gaan ervan uit dat dit mogelijk, wat 
in  deze  motie  staat,  een  onderdeel  zal  zijn  om  de  capaciteit  van  de 
sportvelden te vergroten, maar we willen niet vooruitlopen, dat zou hier ook 
niet fair zijn ten opzichte van de verenigingen, om nu al een standpunt in te 
nemen van wat daar moet gebeuren. Wij willen dat in zijn volle omvang eerst 
weten, vervolgens prioriteiten stellen, we willen faseren en dan, als we dan 
weten waar we over praten, is ondertussen ook duidelijk wat voor geld – daar 
kom ik direct in de gewone beantwoording van de vragen nog even op terug – 
ook duidelijk met welk geld en hoeveel geld we daarvoor hebben en waar we 
dat mee gaan doen en ik hoop u daarover in de vergadering van januari een 
besluit  te  kunnen  laten  nemen.  Ik  zeg  nadrukkelijk  hoop,  want, 
inventariserend wat daar allemaal voor nodig is, zou het ook wel eens februari 
kunnen worden, omdat de raad van januari al in de eerste week is, geloof ik. 
Dat is de stand van zaken. Dus daarom, niet dat wat hier staat niet juist zou 
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zijn, maar dat wordt meegenomen in het overleg wat ik zojuist noem. Dus 
vandaar dat we hem op dit moment ontraden. 
      De  VOORZITTER: De eerste vergadering van het nieuwe jaar is begin 
februari, maar het kan dus misschien ook wel maart worden, begrijp ik. Goed, 
dan hebben we nog motie 13. Daar zal wethouder Sperber het woord voeren 
namens het college.
      Wethouder SPERBER: Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Couwenberg, de 
motie kwam me bekend voor toen u hem voorlas daarstraks. Volgens mij toen 
we het invoerden heeft u een dergelijke motie ook ingediend. In de tijd dat we 
de  langdurigheidstoeslag,  die  verordening,  hebben  ingevoerd,  heeft  u 
eenzelfde of een gelijkstrekkende motie ingediend. Toen zat ik in de raad en 
heb ik overigens daar niet voor gestemd. Eigenlijk is die motie toentertijd ook 
afgewezen om dezelfde reden als dat wij hem nu ook zouden willen ontraden 
en dat is dat je door naar 105% te gaan, de armoedeval groter maakt en onze 
bedoeling is nou juist mensen naar werk toe te leiden en…
      De heer  COUWENBERG: Nee, voorzitter, de landelijke armoedegrens is 
105% en door de nieuwe regering is die vastgesteld op 110
      Wethouder SPERBER: Nou, ik ben benieuwd, meneer Couwenberg, de 
nieuwe regering heeft volgens mij nog niks vastgesteld, maar dat merken we 
dan wel. Maar die 105%, de argumenten die toen golden, gelden nu nog 
steeds en bovendien is het zo dat als u daar die 15.000,-- euro die u in 2008 
schijnbaar  daarvoor  hebt  laten  berekenen,  die  zal  wel  geïndexeerd  zijn 
ondertussen. Als u die gelden daarvoor zou willen vinden, wilt u ons dan ook 
aangeven waar die vandaan moeten komen, want die staan niet meer in de 
begroting van 2011. 
      De heer COUWENBERG: Burap 2, daar staat in 11.500,-- euro over voor 
langdurigheidstoeslag.
      Wethouder SPERBER: Ja, ik heb u verteld dat die 11.500,-- euro uit de 
begroting 2011 gehaald zijn, vanwege ik dacht het onderuitputtingsverhaal 
van wethouder Van der Heijden, dus die staan er niet meer in. Dus die zult u 
dan opnieuw moeten gaan vinden en dan ben ik even indachtig de woorden 
van uw collega van de VVD daarstraks, die zei van als wij onder die 36 of 
35.000,-- euro komen die we over hadden op de begroting, dan betekent dat 
dat we toch wel heel grote problemen gaan krijgen om de sportveldrenovaties 
te kunnen financieren. Dus wij ontraden deze motie. 
     De VOORZITTER: Dan komen we bij de laatst ingediende motie. Dat is de 
motie die gaat over de takendiscussie. Daar mag ik namens het college het 
volgende op zeggen. Wij beschouwen in ieder geval de voorjaarsnota als het 
sluitstuk van de discussie, als het gaat over bezuinigingen en takendiscussie, 
omdat we dan toch de richting moeten weten waarin we ook de volgende 
begroting moeten doen. U spreekt over een kerntakendiscussie. In uw stuk 
heeft  u  het  over  een  takendiscussie.  Het  college  denkt  dat  het  woord 
takendiscussie voldoende is en eigenlijk ook ruimer. Dat geeft ook u en ons 
allen de politieke mogelijkheid om zelf te kijken wat wij dus belangrijke taken 
vinden voor de gemeente Goirle, dus dat zouden we u willen vragen om dat in 
uw formulering van de motie te willen wijzigen. Dan zouden wij ook u willen 
voorstellen  om met een  voorstel  te  komen, een procedurevoorstel,  op  7 
december, eerder zal niet mogelijk zijn, want we moeten daar toch  goed naar 
kijken om de zaak goed te doen en daarbij ook te kijken op welke wijze de 
partijen zoals raad en college daarin een rol vervullen. 7 december dus het 
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procedurevoorstel met als eindmoment de voorjaarsnotabespreking daarin en 
als  u  akkoord  gaat  met  ook  de  kleine  wijziging  van  kerntaken-  in 
takendiscussie in dit voorstel, dan zouden wij de motie kunnen overnemen. 
     De heer VAN DER PUT: Ik ga voor het woordje ‘kern’ de motie niet laten 
vallen, dus akkoord.
     De  VOORZITTER:  Oké, dan wordt deze motie overgenomen door het 
college. Dan hebben we daarbij een reactie gegeven van het college op alle 
ingediende  amendementen en  moties.  Dan  zijn  er  nog  wat  vragen  en 
opmerkingen  overgebleven  uit  de  bijdragen  en  die  zullen  we  per 
portefeuillehouder beantwoorden  en  dan  begin ik  bij  wethouder  Van  der 
Heijden.
     Wethouder VAN DER HEIJDEN: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Er zijn 
een paar vragen. Een van de vragen die steeds boven de markt hangen, is 
ons winkelcentrum. Met betrekking tot het winkelcentrum lezen wij allerlei 
berichten. Ik kan u vertellen dat ik gisteren een overleg heb gehad met de 
Vereniging  Van  Eigenaren  over  deze situatie.  Die  maakt zich  ook  zorgen 
hierover en die heeft ook een aantal kanten op gewezen van wat er mogelijk 
verbeterd zou kunnen worden. Daar ligt een stukje van op het bordje van de 
gemeente  en wij  gaan bekijken  of  daar mogelijkheden voor zijn.  Aan de 
andere kant zullen zij voor 2011 een publiekscampagne starten ter waarde 
van 30.000,-- euro om hun winkelcentrum, waar ze ook belangen bij hebben, 
in elk geval wat meer regiobreed uit te dragen. Ik heb volgende week dan een 
gesprek  met de SDG en ook daarin hebben wij  constant  overleg en dat 
overleg, dat heb ik u dacht ik vorige keer al gemeld, dat ik dat van drie keer 
per jaar heb opgehoogd naar tien keer per jaar om kort bij de ontwikkeling te 
zitten van ons winkelcentrum en op die manier een bijdrage te leveren om 
toch de continuïteit van het winkelcentrum mee te helpen borgen. Dat is met 
betrekking tot de stand van zaken van het winkelcentrum. Het heeft onze 
volle aandacht en we hopen dat dat in elk geval positief kan omkeren. U weet 
ook allemaal, op het moment dat de economie iets aantrekt en de mensen 
wat meer geld kunnen besteden, dan kan het zo maar omdraaien. 
      De heer  VAN DE VEN: Voorzitter, mag ik bij interruptie nog een vraag 
stellen,  een  verhelderende  vraag,  over  de  eerste  opmerking  van  de 
wethouder  dat  hij  in  het  overleg  met de  winkeliersvereniging een aantal 
suggesties heeft  besproken, waarbij  wij  als gemeente iets zouden kunnen 
betekenen. Zou u daar misschien een paar voorbeelden van kunnen noemen?
      Wethouder VAN DER HEIJDEN: Nou, zij hebben het over de bewegwijzering 
kan nog verbeterd worden; zij hebben het over de verkeerscirculatie moeten 
we eens naar kijken. Het inrijden gaat wel goed, maar het wegrijden geeft nog 
wat problemen, waardoor een aantal mensen zegt nou ja, het is bij jullie niet 
leuk, want als je er winkelt en je wilt eruit rijden, dan kom je bijna jullie dorp 
niet uit. Dus jullie vangen, inderdaad, wij zeggen we moeten de mensen zo 
lang mogelijk bij ons houden, maar dat wil altijd niet zeggen dat mensen het 
ook prettig vinden om hier een half uur of een kwartier door ons dorp te 
moeten rijden. Nou, daarin moeten we eens kijken of we verbetering kunnen 
aanbrengen. We hebben het over het parkeerbeleid gehad. Nou, daar heb ik 
dus  verwezen  naar  de  parkeernotitie.  We  hebben  het  over  het 
uitstallingsbeleid. Nou, daar heb ik verwezen naar de situatie dat wij aan het 
kijken zijn of we in dat uitstallingsbeleid wat verbetering kunnen aanbrengen. 
Zo gaan die discussies. Dat is onze bijdrage die we kunnen leveren. Dan heb 
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ik  met  betrekking  tot  het  CDA  en  ook  anderen  zijn  daarover  aan  het 
nadenken, met betrekking tot de hondenbelasting. Op dit moment is het zo 
dat wij 112.000,-- euro inkomen hebben voor de hondenbelasting, maar we 
hebben structurele  uitgaven, en  die  zullen  niet  verminderd  worden,  van 
65.000,-- euro. Dus als je hem zou afschaffen, dan zou je een kleine bijdrage 
overhouden die je dan kwijt raakt, maar je trekt op dat moment een gat van 
minimaal 65.000,-euro in mijn begroting, structureel. En ik moet benadrukken, 
wethouder Sperber heeft het net ook gezegd, wij hebben 36.000,-- euro over 
in  onze  begroting  en  die  hebben  we  hard,  heel  hard  nodig  om  onze 
sportparkfinanciering rond te krijgen. Op het moment dat je daar een gat in 
trekt, dan gaat u die kant ook helemaal uithollen en dan kom ik in een echt 
probleem terecht. Dus wat dat betreft zou mijn advies zijn of ons advies zijn 
om in elk geval de hondenbelasting niet af te schaffen. Met betrekking tot Pro 
Actief, die heeft het over broodkruimeltjes dacht ik. Nee, dat was de SP. Even 
kijken, een weinig ambitieus programma. Ik denk dat dat wel ambitieus is en 
dat we daar heel hard ons best voor hebben gedaan. Begrijpelijk dat we de 
bezuiniging van die 600.000,-- euro, dat hebben we in ons college-programma 
ook  nadrukkelijk  gezegd dat  wij  in  2011 zouden gaan beginnen met  de 
discussie rond die 600.000,-- euro bezuiniging en we hebben nu gezorgd dat 
we een sluitende begroting hebben en vandaar dat wij denken dat dan pas de 
keuzemogelijkheden komen en dat u dan in de voorjaarsnota daarmee een 
besluit kunt nemen. Wij spreken dus volledig tegen dat het geen ambitieuze 
begroting is. Even kijken wat ik nog meer heb, want we hebben natuurlijk ook 
een aantal moties nu beantwoord, dus dan hoef ik daar niet op in te gaan. Ik 
dacht dat de punten die voor mijn portefeuille waren hiermee beantwoord 
zijn. Dank u wel.
     De VOORZITTER: Dan geef ik het woord aan wethouder Sperber.
     Wethouder SPERBER: Dank u wel, voorzitter. Er waren niet zo heel veel 
vragen naar  mij  toe  gekomen, wel  heel  veel  statements,  zal  ik  zeggen, 
waarvan ik er een hele hoop onderschrijf en de heer Van Ostaden weet ook 
wel waar ik het over heb. Dus ik hoef niet al die statements te herhalen, maar 
wat ik wel even wil aangeven, de heer Van Gulik heeft de vraag gesteld van 
hoe ontwikkelt zich de discussie voor “Back to Basics”, hier in huis al stiekem 
“B to B” genoemd ondertussen. Die gaat heel goed. U krijgt daar deze week 
een document over, een indrukwekkend document zelfs, want ik geloof dat 
het zo’n vijftig pagina’s bevat, met alle neerslagen van alle gesprekken die er 
tot  op  dit  moment geweest zijn.  U  weet  dat  u  wordt  uitgenodigd op 22 
november in Goirle en op 29 november in Riel om de thema’s, een totaal van 
11 thema’s, er worden de ene keer 6 thema’s en de andere keer 5 thema’s 
behandeld, om daar uw gedachten over te geven. Dan gaan we van daaruit 
zeer gezwind verder, want de tijd is bijzonder krap, om toch te proberen rond 
eind april, begin mei volgend jaar hier helemaal mee rond te zijn. Ik wil wel 
graag vanaf deze plaats nog een keer mijn waardering uitspreken aan de 
ambtelijke bijstand die daarbij verleend wordt, want die overtreft zichzelf op 
dit moment. Dank u wel.
      De VOORZITTER: Wethouder van Groenendaal, aan u het woord.
      Wethouder VAN GROENENDAAL: Dank u wel, voorzitter. Een paar dingen. 
Op de  eerst  plaats meneer Van Ostaden, en anderen  hebben er  ook  op 
gewezen, het groenomvormingsplan. Meneer van Ostaden sprak de woorden 
van dat is totaal mislukt, het heeft gezorgd voor kaalslag en er is wel een 
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duizendtal bomen, struiken en dergelijke uit Goirle verdwenen. Nou vind ik 
eerlijk gezegd ‘mislukt’ een groot woord, meneer Van Ostaden. Er zijn geen 
duizend  bomen  verdwenen,  maar  ik  heb  me  laten  vertellen  door  de 
ambtenaren dat het er 400 à 500 zijn, in ieder geval de helft. Dat is misschien 
een schrale troost voor u. Ook ik ben niet gelukkig met de situatie die er tot 
op heden is in Goirle betreffende het groen. Dat heeft u ook kunnen lezen, het 
is het college trouwens, ik mag niet zeggen ik, ik moet het college zeggen, in 
de raadsinformatiebrief die u van ons gekregen heeft, die spreekt denk ik 
boekdelen en wij zullen er ook alles aan doen uiteraard om de situatie beter 
te krijgen, laten we het zo zeggen. Twee dingen: er komt een evaluatie van de 
groenomvorming aan, maar dan moeten we even wachten uiteraard, want we 
zijn nog met de input bezig, dus het vervangen van spul dat zeg maar kapot 
gegaan is nadat het aangeplant is. Wanneer dat is gebeurd, dan kunnen we 
daar een evaluatie van maken en dan kunnen we ook daadwerkelijk kijken, 
want het was toch het doel van de groenomvorming om een bezuiniging op te 
leveren. Dat ben ik met u eens. Dan kunnen we kijken of die bezuiniging 
inderdaad  gehaald  is  en  daarna,  meteen  daaraan  gekoppeld  uiteraard, 
moeten er een groen-beheersplan komen en daar komen we uiteraard ook in 
2011 mee terug. Maar ik moet u wel zeggen, de situatie van het groen en 
nogmaals, u heeft het gezien in de raadsinformatiebrief, baart ook dit college 
wel zorgen en we proberen er alles aan te doen binnen de ons beschikbare 
middelen  uiteraard.  Dan  had  u  nog  een  opmerking  betreffende  de 
speeltoestellen. U vraagt aan mij: wat is het noodzakelijke budget? Dat was 
een  vraag  van  u.  Ja,  noodzakelijk  budget,  noodzakelijk  budget,  dat  is 
afhankelijk van de ambities die je hebt natuurlijk en dit  college heeft  dus 
besloten om daar 30.000,-- voor het jaar 2011 beschikbaar te stellen. Ja, en 
wij, maar dat heb ik u al eens eerder verteld, wij gaan voor kwaliteit en niet 
voor kwantiteit, dus niet voor de aantallen, maar wel voor de kwaliteit. Wij 
proberen uiteraard zoveel mogelijk toestellen in de lucht te houden, maar u 
weet ook wel, er worden heel strenge veiligheidseisen gesteld aan toestellen 
en  ze  zijn  niet  goedkoop,  maar wij  proberen  uiteraard  kwaliteit  te  laten 
prevaleren. De vragen betreffende de renovatie van het sportpark, wat een 
gezamenlijk  project  is  van  wethouder Verhoeven en  mij,  die  zullen door 
wethouder Verhoeven worden beantwoord. Ik denk, voorzitter, dat ik hiermee 
mijn vragen beantwoord heb.
    De  VOORZITTER:  Dank u wel. Dan geef ik  het woord aan wethouder 
Verhoeven.
    Wethouder VERHOEVEN: Dank u wel, voorzitter. Om dan maar meteen door 
te  gaan met  het  sportpark,  de  vragen daarover  heb  ik  volgens mij  net 
beantwoord toen ik het over die ingediende motie had, of amendement, dat 
ben ik even kwijt. Ik wil er nog wel iets aan toevoegen. Dat is namelijk de 
vraag van Pro Actief, die opmerkte van ja, er is een besluit genomen over het 
sportpark.  In  deze  begroting  zit  nog  helemaal niks  geen  geld  voor  die 
renovatie. Dat had eigenlijk allang gemoeten. Formeel is het in ieder geval zo 
dat  dat  besluit  pas  5  oktober  is  genomen.  Daarvoor  was  er  wel  een 
collegestandpunt, maar de raad moest daarover besluiten, dat is één. Dat 
neemt niet weg dat wij natuurlijk in die tussentijd best al hadden kunnen 
zoeken.  Dat  hebben  we  ook  gedaan,  maar in  eerste  instantie moest de 
begroting rond zijn en daarna zijn wij, dat was al lastig genoeg eerlijk gezegd, 
en daarna is het traject in gang gezet. Dus toen zijn we daarmee pas aan de 
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gang gegaan en ik heb u net verteld dat we daarover hopelijk in februari aan 
u een voorstel kunnen doen. Dat voorstel zal dan mede gebaseerd zijn op het 
overleg en de inbreng van de diverse verenigingen. Een andere zaak die daar 
achter weg komt, dat is ook een vraag die door een aantal van u is gesteld, 
dat gaat over en wat doen we nou met die 300.000,-- euro die geraamd is 
voor de inzet voor die verplaatsing en dan met name die 300.000,-- euro die 
bedoeld is voor personele kosten. Op de eerste plaats zijn de externe mensen 
die daaraan zouden werken en al gewerkt hebben, die zijn ondertussen weg. 
Dus  dat  gaat  het  bedrag al  drukken.  Op  de  tweede plaats  hebben  we 
natuurlijk ook personele inzet nodig voor de renovatie. Daar willen we ook een 
project van maken, daar zal ook een projectleider op zitten, daar zal ook een 
aantal mensen zijn werkzaamheden op kunnen wegschrijven. Op de derde 
plaats zullen we proberen om ambtenaren die aanvankelijk gepland waren 
voor dit project die elders in te zetten. Dat komt regelmatig voor en deels ook 
zal dat wel lukken. U kunt zich voorstellen dat ook op andere afdelingen wel 
eens mutaties zijn,  ziekte, verloven, noem maar op.  We hebben wat  dat 
betreft zeer multi-functionele mensen in huis ook. Er zal naar aanleiding van 
het niet doorgaan van het nieuwe sportpark en dus ook het niet doorgaan van 
woningbouw op het huidige sportpark, zal  goed gekeken worden naar het 
mogelijk naar voren trekken van andere projecten die niet gepland waren om 
toch aan de huisves-tingsbehoefte te voldoen, waar ik zo meteen nog even op 
terugkom. Ook daar zijn ambtenaren/pro-jectleiders voor nodig. Tenslotte wijs 
ik u erop dat, net zoals in iedere andere organisatie, wij ook wel een natuurlijk 
verloop kennen, hoewel dat niet zo groot is, maar die reeks van maatregelen, 
daarmee hopen wij dit bedrag straks te kunnen verantwoorden. Gedwongen 
ontslagen leveren zeker in eerste instantie op de begroting niks op of niet veel 
op, omdat je daar toch voor verantwoordelijk blijft, voor die mensen.. 
     De heer SWAANS: Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen aan de 
wethouder? Heb ik het goed, wethouder, dat u zegt dat de kosten van de 
externen het bedrag van drie ton drukken? Dus dat betekent dat daar ruimte 
komt. 
     Wethouder VERHOEVEN: Het feit dat we nu geen externen daar meer op 
inzetten, betekent dat we ze ook niet hoeven te betalen en dat dus die…
     De heer SWAANS: Maar die zaten nog wel in die drie ton? 
     Wethouder VERHOEVEN: Aanvankelijk wel, ja. 
     De heer SWAANS: Wat bedoelt u met aanvankelijk? Zitten ze er nu nog in?
     Wethouder VERHOEVEN: Dan zitten ze nu nog in die drie ton….
     De heer  SWAANS:  Dus krijgen we daar financieringsruimte voor  de 
renovatie?
     Wethouder VERHOEVEN: Dat laat ik graag aan mijn collega over. Ik hoop 
het.
     De heer SWAANS: Dat hoop ik ook.
     Wethouder VERHOEVEN: Ik hoop het, want, dat brengt me nog even op een 
slotopmerking over dit onderwerp. Ik zag daarstraks een aantal mensen wat 
verbaasd kijken toen mijn collega, wethouder financiën, zei dat die 36.000,-- 
euro positief die we nu in de begroting hebben heel hard nodig was voor de 
renovatie van het sportpark en die verbazing bij  u zal mogelijk te maken 
hebben met het feit dat u denkt van 36.000,-- euro, daar zullen we het niet 
mee redden. Maar dan moet u zich niet misrekenen, want die 36.000,-- euro is 
wel structureel geld waar je dus bijvoorbeeld een heel kunstgrasveld mee zou 
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kunnen aanleggen. Want je hoeft dat dan alleen maar met dat geld af te 
betalen. En dat zeg ik een beetje grosso modo, want ik reken het uit mijn 
hoofd uit nog. Ik ga door. 
     De heer  VAN DE VEN: Sorry, voorzitter, de wethouder gaf aan dat zijn 
collega financiën daar misschien op zou kunnen antwoorden. Ik vind het ook 
wel een interessante vraag en het antwoord nog veel interessanter, want is er 
ook bij benadering te zeggen om welk bedrag dat het dan gaat als je nu je 
daar de externen niet voor in huis hebt.
     Wethouder VAN DER HEIJDEN: Ik moet helaas zeggen dat de 300.000,-- 
euro interne ambtenaren zijn en geen externe. De externen zijn dit jaar al 
bijna allemaal weg en die zijn allemaal weggehaald uit de begroting 2011. 
Dus daar zit geen rek in. Het gaat echt om intern personeel.
     De heer SWAANS: Ik zou willen zeggen: “Sund”. 
     Mevrouw VAN DEN BRAND: Mag ik dan nog een aanvullende vraag aan de 
heer Van der Heijden stellen? Als dat zo is en als die 300.000,-- euro op het 
grondbedrijf  staan,  dan betekent  dat dat we eigenlijk  al  een gat in  onze 
begroting hebben als die straks naar de algemene dienst gaan. 
      Wethouder VAN DER HEIJDEN: Als wij dus deze mensen gaan inschuiven in 
projecten waar geen dekking voor is, dan heeft u gelijk. Maar we gaan er op 
dit moment vooralsnog vanuit dat wij proberen om die mensen in projecten of 
programma’s te  sturen  waar  dekking  aanwezig  is  en  anders,  inderdaad, 
krijgen we een probleem. 
      Wethouder VERHOEVEN: Maar ik hoop dat dat op te lossen is door die 
reeks van maatregelen die ik net noemde. Er zijn wat vragen gesteld ten 
aanzien van woningbouw.  Onder  andere zei  iemand de vertraging van de 
woningbouw. Iemand anders zei er moeten jonge mensen, jonge gezinnen 
kunnen  wonen.  U  weet  dat  wij  bezig  zijn,  u  heeft  in  de  laatste 
raadsvergadering  een  startnotitie  vastgesteld  ten  aanzien  van  die 
woningbouw,  wij  zijn  bezig  om  die  startnotitie  te  laten  groeien  tot  een 
woonvisie. Dat proces is in volle gang. We hebben een woontafel en dat is een 
woord voor een overleg dat we hebben met alle mensen die daar verstand 
van hebben, zoals wooncorporatie, makelaars, ontwikkelaars, zorgvoorziening, 
die hebben wij intussen gesproken. Die woonvisie krijgt steeds meer vorm. 
Daaruit zal een aantal criteria naar voren komen die wij gaan hanteren om te 
bepalen welk woningbouwprogramma er nodig is en vervolgens zullen we 
kijken in de projecten die we op de plank hebben welke daarvoor het meest 
geschikt zijn om te voldoen aan onze verplichting om aan volkshuisvesting te 
doen. Dat is één. Twee, wat ik er ook over kan zeggen, over woningbouw, is 
we zijn een aantal projecten echt aan het vlot trekken en dat gaat ook lukken, 
daar heb ik heel goede hoop op. Voor de woningbouw Riel is het bouwrijp 
maken van de locatie Gemeentewerf, Koningshof geheten officieel, is in volle 
gang. Er is een aantal  doorbraken, of doorbraken, een aantal vorderingen 
gemaakt  ten  aanzien  van  die  andere  projecten,  zoals  Heisteeg  en 
Vierkwartieren III. Dat zijn projecten waarbij we ervan uitgaan dat dat echt 
doorgaat. Daaraan zijn we met man en macht aan het werken. Dat geldt voor 
Goirle  voor  de  locatie  Vennerode,  Van  Hogendorpplein  en  natuurlijk  de 
Frankische Driehoek, waar u ook de zaak op zijn kop ziet staan en daarnaast 
ligt er, zoals ik net zei, een aantal woningbouw-programma’s, interessante 
woningbouwprogramma’s op  de  plank,  waarbij  wij  ervan  uitgaan dat  de 
gemeente daar aan zijn verplichting kan voldoen en óf geen risico loopt, óf 
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we, net zoals vroeger het geval was, het grondbedrijf daar een goede zaak 
kunnen laten doen. Dat breng mij  dus bij  het grondbedrijf.  Ook daar  zijn 
vragen over gesteld. Hoe is de stand van zaken? Ik was blij dat u zelf ook al 
meldde,  en  u  kunt  dat  ook  overal  lezen,  dat  het  grondbedrijf  in  heel 
Nederland, bij elke gemeente, onder druk staat. Dat is in Goirle ook zo. We 
moeten heel goed opletten. Aan de andere kant prijs ik me gelukkig als ik die 
verhalen lees, dat ik denk dat het in Goirle wat dat betreft nog redelijk goed 
zit. Dat neemt niet weg dat wij heel alert moeten zijn, goed op moeten letten. 
Dat doen we ook op dit moment. We proberen aan, zoals dat dan in vaktaal 
heet, aan knoppen te draaien om ervoor te zorgen dat eventueel dreigende 
verliezen omgezet worden dat we weer óf op de nul komen en daar waar we 
er al zitten proberen om toch de projecten lucratief te laten verlopen. Dat 
laatste is misschien meer wens dan dat ik dat helemaal waar kan maken, 
maar we zijn daar wel op uit. We voeren daar intensief gesprekken over, daar 
is wekelijks overleg over en ook daar zullen we binnenkort met een voorstel 
komen op het moment dat we daar iets meer over weten. Ik moet zeggen, er 
zijn  veel  stopzettingen  overal  in  het  land.  Wij  laten  dan  weliswaar  de 
sportveldenverplaatsing niet doorgaan, maar daar zat ook nog geen schop in 
de grond. De andere projecten die op stapel stonden, die zover waren dat ze 
tot realisatie kunnen komen, die gaan bij ons door.
     Mevrouw  DE GROOT: Voorzitter, mag ik bij  interruptie nog een vraag 
stellen  aan de wethouder?  M’n  franc valt  wat  traag, zouden ze  bij  onze 
zuiderburen zeggen, maar we hadden het net over de uren ambtenaren van 
het sportpark verplaatsen, dus van drie ton waar de heer Swaans van de VVD 
ook zo pittig op reageerde, van de tijdelijke mensen zijn weg en we kijken nu 
naar  projecten  waar  ze  op  geschreven  kunnen worden  of  anders,  zoals 
mevrouw Van den Brand zegt, moeten ze op de gewone dienst. Kan ik daar de 
conclusie aan verbinden dat er dus hier in huis ambtenaren rondlopen waar u 
werk  voor  zou  moeten  zoeken?  En  is  de  optie  dan,  zoals  het  in  het 
bedrijfsleven ook wel gebeurt, dat er dan gewoon een afvloeiing komt van 
ambtenaren? Of is dat vloeken in de kerk in deze setting? Ik weet dat dat 
natuurlijk niet gebruikelijk is, maar ik vind het toch wonderlijk als je zegt we 
gaan nu met kunst en vliegwerk werk zoeken, want een hooggekwalificeerde 
ruimtelijke  ordeningsambtenaar  kun  je  niet  de  prettige  broodjes  laten 
verzorgen, althans dat lijkt mij niet op zijn plaats. 
     Wethouder  VERHOEVEN: Niemand heeft gezegd dat we werk aan het 
zoeken zijn en zeker niet met kunst en vliegwerk. Ik heb u een reeks van 
maatregelen genoemd, een hele reeks van maatregelen…
     Mevrouw DE GROOT: Dat is niet de vraag. Het is zo, de uren moeten op 
projecten geschreven worden. U zoekt projecten, maar als je het niet haalt, 
dan komen ze op de gewone dienst. Dat hebben we geconstateerd. Dan zeg 
ik,  dan  hebben we  op  de  gewone dienst  ambtenaren  lopen die  niet  op 
projecten zitten en krijgen die dan ander werk? Die zijn dan toch overtallig, 
want ze zijn ingehuurd voor projecten en als die er niet  zijn, dan zijn ze 
overtallig.
      Wethouder VERHOEVEN: Ik heb u daarstraks gezegd dat een deel van ons 
ambtenarenkorps ook multifunctioneel is en zeker op niveau kan werken. U 
weet dat door de organisatieverandering wij, om maar eens wat te noemen, 
een  afdeling  ontwikkeling  hebben. Daar  valt  heel  veel  onder.  En  er  zijn 
mensen die op dat gebied, op heel veel terreinen inzetbaar zijn. Dus dan heb 
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je daarnaast een natuurlijk verloop. Of door verloven, of door ziekte, of door 
allerlei zaken, moet je wel eens kijken om ergens anders iemand in te zetten 
en dat kan dan vaak intern opgelost worden, als een van de maatregelen die 
je kunt nemen om ervoor te zorgen dat iedereen aan het werk blijft. Dat is 
niet een kwestie van we hebben iemand over en wat zullen we die eens laten 
doen. Dat is niet de bedoeling en dat zat ook niet in mijn reeks. 
     Mevrouw  DE GROOT: Dus u doet de uitspraak er zijn geen overtallige 
ambtenaren hier in huis? 
     Wethouder VERHOEVEN: Op dit moment heb ik daar geen weet van. Als 
dat het geval is, dan heb ik u trouwens verteld dat dat voor de begroting niet 
een,  twee,  drie  een  oplossing  zou  zijn,  want  je  blijft  er  financieel 
verantwoordelijk voor. Dus die andere maatregelen, die reeks, daarmee hopen 
wij de zaak te kunnen klaren.
     Mevrouw  DE GROOT:  Uiteraard.  Want ik  kijk  dus iets verder, als de 
verplaatsing  niet  doorgaat,  naar  de  kleinere  projecten,  dat  er  toch  een 
bescheidener bezetting zou kunnen denkbaar zijn, dunkt mij.
     Wethouder VERHOEVEN: De bezetting is niet zo heel ruim. Als ik kijk hoe er 
getrokken  moet worden aan  mensen om op  tijd  bij  een  project,  bij  een 
afspraak te zijn, dan is dat niet zo. Voor een heel groot deel, er zaten heel veel 
externen op de verplaatsing van het sportpark,  om zo maar eens wat te 
zeggen. Ik heb hier in een andere positie wel eens aan tafel gezeten daar 
achter, waarbij er in één overleg drie externe mensen van drie verschillende 
bureaus aan tafel zaten, voor hetzelfde project. Die zijn er niet meer. Ik heb 
het over het grondbedrijf gehad en u beloofd dat we ons best zullen doen om 
ervoor te zorgen dat ons grondbedrijf gezond blijft of gezonder wordt. Ik ga 
met uw welnemen door naar de vragen die gesteld zijn over het Streekhuis en 
de  bemoeienis  die  wij  daarmee  hebben of  zij  met  ons,  zo  u  wilt.  Het 
Streekhuis is een organisatie van de provincie die probeert de reconstructie 
van  het  buitengebied  in  goede  banen  te  leiden.  Dat  is  meer  dan  het 
verplaatsen  of  het  begeleiden  van  de  verplaatsing  van  boeren,  heb  ik 
ondertussen gemerkt. Dat heeft allerlei raakvlakken met ons buitengebied, 
ook op het gebied van recreatie en toerisme soms, ook op het gebied van 
natuurvorming en wij zijn ervan overtuigd dat wij door dicht bij dat Streekhuis 
te gaan zitten, oftewel ons gezicht daar te laten zien en zij hun gezicht bij ons 
hier  in  de  gemeente,  dat  wij  daar  ons  voordeel  mee  kunnen doen.  De 
investering die we daar doen, oftewel het geld dat we daaraan betalen, daar 
krijgen wij a) expertise heet dat geloof ik, vakmanschap zou ik liever zeggen, 
van hen bij  ons aangeleverd op precies die gebieden waar wij dan op dat 
moment behoefte aan hebben, voor dat geld, en tegelijkertijd ook personele 
inzet voor een aantal projecten die in onze gemeente gaan plaatsvinden. We 
liggen dan weliswaar geografisch  gezien helemaal  in  het  noordwestelijke 
puntje van ons gebied, de Kempen, maar niettemin heb ik tot mijn grote 
plezier  gemerkt  dat  heel  veel  van  die  ook  leuke  projecten  die  voor  de 
gemeente Goirle vruchten zullen afwerpen als het gaat over het op de kaart 
zetten of het profiteren van eventueel bescheiden toerisme. Die kunnen wij in 
Goirle duidelijk laten zien. Die mensen kunnen daar een rol in spelen. Ik noem 
u een paar voorbeelden. Dat is, ze noemen dat, ik kan het niet helpen, de 
natte natuurparel en dat is het teruggeven aan de natuur van het gebied 
tussen de Poppelseweg en de Nieuwkerksedijk, zoals dat ook aan de andere 
kant van de Regte Heide gebeurd is met het Riels Laag. We zijn bezig met, dat 
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zal in de komende tijd gaan gebeuren, het verplaatsen van de golfbaan. Ook 
daar zullen ze bij betrokken zijn. Het gaat ook over een aantal verbeteringen 
en inrichtingen die in de landgoederen, de bestaande landgoederen zullen 
gebeuren, zoals wij die kennen: De Hoevens, het Ooievaarsnest, Nieuwkerk, 
Gorp en Roovert, enzovoorts. Daar zullen ze bij betrokken zijn en ik denk zelf 
dat bij de invulling van de Recreatieve Poort, los van natuurlijk het horecadeel, 
maar een aantal zaken die daar aan toegevoegd zullen kunnen worden, zoals 
uw raad dat ook bedoelt, denk aan educatieve zaken, dat ook zij daar een rol 
in kunnen spelen. Het gaat er niet om dat die projecten door ons betaald gaan 
worden. Wij hebben daar een rol in. We zijn soms faciliterend. Deze mensen 
van het Streekhuis kunnen ons daarbij  helpen. Maar het zijn in de diverse 
voorbeelden die ik noem, die mensen zelf, de landgoedeigenaren, de golfclub 
of Brabants Landschap, die de investeringen doen. Daar betalen wij niet aan. 
Ik heb al gezegd dat dit ook een rol kan spelen bij  recreatie en toerisme, 
waarbij  het college ervan uitgaat dat recreatie en toerisme best  iets  kan 
toevoegen aan het toch al zo mooie Goirle, maar dat wij daarbij niet denken 
aan massatoerisme. Dat was het.
     De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Verhoeven. Dan rest mij nog een 
enkel antwoord op opmerkingen en vragen die gesteld zijn. De meeste zijn 
beantwoord in de gegevens over de amendementen en moties, maar Lijst 
Riel-Goirle  heeft  ook nog aangekaart  de andere  overheid.  Inderdaad, een 
groot bedrag wordt daarvoor uitgegeven. In zijn totaliteit, maar op jaarbasis 
ook. En ik heb u al aangegeven, alles loopt op dit moment steeds conform het 
door uw raad goedgekeurde plan, dus zoals het uitgerold wordt, maar ik kan 
me zeker voorstellen dat u wilt weten van nou, hoe loopt het nou precies en 
het is ook een heel belangrijk project. Dus ik zeg u graag toe dat ik u zeker 
twee keer per jaar en indien nodig meer keren per jaar zal informeren en u 
geeft daar ook bij aan geef dan ook aan wat het kost en wat de burger ervan 
merkt. Nou, dat laatste vind ik prettig, dat kan ik inderdaad zeker vanaf dit 
jaar goed aangeven, want zoals u weet, de eerste acties die er in de andere 
overheid waren, waren wel heel belangrijke zaken, zoals het maken van grote 
databases, maar dat is iets waar de inwoner nog niet wat van merkt, dat zijn 
de voorbereidingen. Maar nu kun je inderdaad per jaar echt goed gaan zien, 
en ook de inwoners zullen dat dus gaan merken en ik zal u daarover dus 
schriftelijk informeren en dan kan het ook altijd nog in de commissie aan de 
orde  komen.  Verder  denk ik  dat  ik  als  enige opmerking  nog  zou  willen 
onderschrijven wat de VVD ook aangeeft, dat het belangrijk is om in te zetten 
op samenwerkingsverbanden, zoals de Ideale Connectie en zoals we ook in 
het Hart van Brabant samenwerken en ook met andere gemeenten en ook 
groene gemeenten, om inderdaad die blik wat meer naar buiten te richten. 
Dus wij onderschrijven dat als college ook nadrukkelijk. Daarmee hebben wij 
denk ik alle belangrijke vragen en zaken verder beantwoord. 
     Mevrouw  DE GROOT: Voorzitter, bij  interruptie, ik had nog één vraag 
openstaan, wanneer er iets voor het accommodatiebeleid op de plank ligt.
     De  VOORZITTER: Ja, ik zie nog iemand. Dan inventariseer ik eventjes: 
accommodatiebeleid, wethouder Sperber.
     Wethouder SPERBER: Het accommodatiebeleid volgt op de back-to-basics 
discussie, want die hebben we eerst nodig voordat we überhaupt die behoefte 
aan accommodaties ingevuld kunnen hebben.
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      De VOORZITTER: En dan zag ik de heer Swaans, die vond ook dat er nog 
iets niet beantwoord of besproken was. Gaat uw gang.
     De heer  SWAANS: Dat denk ik tenminste. Ik heb dat niet terug kunnen 
horen bij de behandeling van moties en amendementen. Het gaat over de 
grondexploitatie. Ik denk dat ik moet kijken naar wethouder Verhoeven, maar 
ook naar wethouder Van der Heijden. Hoe ontwikkelt zich dat in Goirle, de 
grondexploitatie. Ik denk dat ik daar voldoende antwoord op gekregen heb. Ik 
heb gevraagd houden we nog wel genoeg reserves over in het grondbedrijf. Ik 
heb  vervolgens  gevraagd  of  de  4,2  miljoen  al  bijgeschreven  is  op  de 
bankrekening van de gemeente  en ik  heb gevraagd of  de uitspraak van 
wethouder Joost Möller dat we blijven ijveren voor een verbreding van de A58 
en het aanleggen van een afslag, dat dat dan toch betekent dat we die 4,2 
miljoen weer zouden moeten reserveren daarvoor. En ik heb gevraagd of het 
volledige  bedrag,  als  dat  niet  zo  zou  zijn,  of  het  volledige  bedrag  dan 
teruggestort moet worden in het grondbedrijf, volledige bedrag. Dank u wel, 
voorzitter.
     Wethouder  VAN DER HEIJDEN: Dank u wel, voorzitter. Meneer Swaans, 
inderdaad,  ik  ben vergeten  dat  te  beantwoorden.  1.  U  weet  dat  er  een 
discussie is rond die 4,2 miljoen van de oostelijke ontsluiting van de A58. De 
discussie is in zoverre,  dat heb ik dacht ik in de brede commissie ook al 
verteld, dat ambtelijk tegen de gemeente Goirle gezegd is wij gaan dat geld 
aan jullie terugbetalen. Formeel hebben wij daar nog geen brief over, dus we 
hebben dat geld ook nog niet terug. Dan is uw tweede vraag met betrekking 
tot  de  ontsluiting  van  wethouder  Möller.  Die  heeft  het  over  een  andere 
ontsluiting dan de oostelijke ontsluiting, want die heeft het over de ontsluiting 
van  de  A58.  Daarin  hebben we  gezegd  tegen  de  gemeente Tilburg,  de 
Abcovenseweg, sorry. Daarin hebben we gezegd tegen de wethouder dat wij 
daar enthousiast hun zullen steunen in hun vraag naar Rijkswaterstaat om 
daar de ontsluiting te maken, want zij willen eigenlijk de ontsluiting, niet de 
oostelijke ontsluiting hebben, maar zij willen graag de ontsluiting hebben bij 
de Abcovenseweg.  Wij  hebben ook wel gezegd dat wij daar dan niks aan 
betalen. Dus dat hoeft ons geen geld te kosten en dat zijn we ook niet van 
plan. Dan ten tweede, wat heb je gedaan met die 4,2 miljoen of 4,3 miljoen 
van Tilburg? Die hebben we boekhoudkundig teruggeboekt op de gregs van 
Boschkens, omdat de contante waarde van de gregs van Boschkens op dit 
moment, ik zeg met nadruk op dit moment, want als je hem doorrekent naar 
2017, dan komt hij positief uit, maar als ik op dit moment die 4,3 miljoen niet 
boekhoudkundig terugboek op de gregs, dan heb ik een negatieve exploitatie 
van Boschkens en zal ik op 31 december een voorziening moeten treffen. Dus 
wat dat betreft is dat geld niet beschikbaar. En de reserves, dat was dus een 
van de vragen, derhalve, de reserves zijn iets boven de grens. Wij kunnen dat 
verlies van de Boschkens niet terugboeken of terugverwijzen naar de reserves 
toe, want dan duik ik onder mijn reserves door. 
     De heer  VAN GULIK: Dank u wel, voorzitter. Ja, een drietal punten. We 
hebben  het  nog  gehad  over  de  brede  scholen  en  dan  met  name  de 
haalbaarheid van de realisatiedatum van de Kameleon en om het college aan 
te sporen om de nieuwbouw van de Vonder naar voren te halen. Een ander 
punt, waar we ook nog graag iets over zouden willen horen, is het opknappen 
van het Kloosterplein. En, last but not least, willen we toch graag overtuigd 
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raken van de noodzaak van de bijdrage aan de stichting 4/5 mei, die 1.500,-- 
euro, waar dat nou in zit, want daar zijn we nog niet helemaal van overtuigd. 
     Wethouder  VAN GROENENDAAL: Dank u wel, voorzitter. Wat betreft uw 
vraag, meneer Van Gulik, over de haalbaarheid van de brede scholen en dan 
bedoelt  u  het  naar  voren  halen  van  de  Vonder  in  Riel.  Wij  zijn  in 
onderhandeling  en  in  gesprek  uiteraard  met  Woonstichting  en  dergelijke, 
maar u weet, Woonstichting Leyakkers heeft altijd heel erg gunstig gestaan 
tegenover de maatschappelijke investering. Die is een fusie aangegaan en wij 
zijn ook mede afhankelijk van de fusiepartner,  maar de gesprekken lopen 
voorspoedig. Verder kan ik daar niet op vooruitlopen. En de Kameleon, dat 
loopt mede, dat heeft  ook weer te maken met het niet  doorgaan van de 
verplaatsing van het sportpark, dus dat wordt daar ook in meegenomen. Dus 
dat is uw antwoord daarop. 
     De  VOORZITTER:  Dan blijft  er  nog over het Kloosterplein, wethouder 
Verhoeven.
     Wethouder  VERHOEVEN:  Inderdaad, vergeten, omdat het niet  in een 
cluster hoorde van zoals ik daarstraks mijn vragen heb beantwoord. Dit was 
één losse ertussen. Ik ga ervan uit dat, zoals we dat hebben afgesproken, niet 
de vorige, maar de vergadering daar voor, dat we daar in 2011 aan beginnen. 
Het plan wordt gemaakt. 
      De VOORZITTER: Dan blijft het laatste over, het 4/5 mei comité en u zegt 
daar zijn we nog niet van overtuigd. Daarbij is er ook sprake van een bijdrage 
aan werk wat ook door de stichting wordt gedaan; zonder dat zouden wij 
anders  zelf als gemeente een en ander daaraan moeten doen. Het heeft 
nadrukkelijk met een aantal aspecten daarvan te maken. Het 4/5 mei comité 
heeft ook jarenlang wat sponsoring gekend, kent die ook niet meer, maar de 
kosten blijven natuurlijk wel gewoon doorgaan en dan gaat het over de kosten 
van de organisatie, maar ook daadwerkelijk onderhoud van een aantal zaken 
die met 4 mei te maken hebben en met kosten die daar voor de 4 mei viering 
gemaakt worden ieder jaar opnieuw. Dus dat is de bijdrage en een gedeelte 
zou anders zeker door de gemeente zelf moeten worden uitgevoerd.
      De heer VAN DE VEN: Voorzitter, mag ik daar toch nog een vraag over 
stellen? Wij hebben ons oprecht afgevraagd van waarom heeft die stichting nu 
1.500,-- euro meer nodig dan aanvankelijk daarvoor gereserveerd stond en u 
noemt daar nu als een onderdeel bij het onderhoud. Hoort dat daar dan bij, of 
is dat gewoon ons eigen onderhoud? 
      De VOORZITTER: Er worden ook zaken verricht voor dat onderhoud door 
de stichting en ik gaf u al aan dat voorheen de stichting als zodanig ook 
bijvoorbeeld een sponsor had, waardoor ze die kosten konden opvangen. Dat 
is sinds vorig jaar afgelopen. Vandaar dat ze nu, de kosten blijven doorlopen 
en vandaar dat er nu een gat was. Dus het is ook het onderhoud, het is ook 
het opzetten van de organisatie ieder jaar opnieuw, daar worden ook altijd 
wat kosten bij gemaakt, daar wordt dat bedrag dan aan besteed. Nu hebben 
ze dus niet  meer die  opvang van de sponsoring.  Dat was overigens  een 
sponsoring die bestond uit een groot bedrag waar ze een heel aantal jaren 
hun kosten op hebben kunnen doen. Dat is er dus nu niet meer bij. Sinds vorig 
jaar niet meer. Dus vandaar dat we dat bedrag daarbij doen en dat hoort dus 
ook inderdaad bij  onderhoud van bijvoorbeeld de steen,  dit  jaar ook van 
enkele monumenten. Goed, volgens mij zijn nu wel in ieder geval alle vragen 
beantwoord. Hoe u daar verder op reageert, dat merken we zo dadelijk, maar 
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we schorsen dan de vergadering nu voor een halfuur. We zijn wat over de tijd 
heen gegaan, zeker het laatste is allemaal wat langer gelopen, maar ik stel 
voor dat we om kwart over negen weer beginnen. Ik schors de vergadering. 

Debat

     De  VOORZITTER: Dames en heren, leden van de raad, ik heropen de 
vergadering en we hebben nu ook de mogelijkheid om verder te gaan over de 
begroting en ook het onderlinge debat daarbij nog te voeren. Ik ga ervan uit 
dat we ook weer aanvangen met de grootste fractie, uitgaande van het feit 
dat ik verwacht dat u iets wilt gaan zeggen. Dan volgt daarna de volgorde 
zoals we die straks ook hebben gehad, Lijst Riel-Goirle, CDA, PAG, VVD, Partij 
van de Arbeid, SP, Lijst Couwenberg. Meneer van Gulik, ik geef u eerst het 
woord, gaat uw gang.
      De heer VAN GULIK: Dank u wel, voorzitter. Ja, goed, heel veel hebben we 
voor de tweede termijn niet, maar we willen wel graag aangeven dat we blij 
zijn met de beantwoording van het college. Door deze beantwoording is een 
aantal zaken toch verduidelijkt, dus duidelijker geworden. We willen wel aan 
de PvdA vragen, betreffende het amendement door ons 5 genoemd, over het 
krediet voor de brandweerkazerne. We moeten verduidelijking hebben, wat 
jullie amendement nou beoogt ten opzichte van wat de burgemeester net in 
de beantwoording heeft gezegd. Dat verschil, daar zitten wij nog een beetje 
mee  te  stoeien.  En  daar  willen we  graag van  jullie  verduidelijking  over 
hebben. En, waar we nog wel even op willen reageren, is dat er een aantal 
partijen heeft gezegd van begroting niet ambitieus en noem maar op. Maar 
als je gaat kijken, er is al een aantal zaken op de rails gezet door dit college, 
opgestart. Sommige zijn zelfs al uitgevoerd, dus ja, hoezo niet ambitieus? Ze 
zijn al druk bezig. Ik kan me van het vorige college herinneren dat dat anders 
liep. Ik denk dat ze op de goede weg bezig zijn. Daar wil ik het in eerste 
instantie bij laten, voorzitter.
     De VOORZITTER: Dank u wel. Ik denk wel dat het goed is dat of de heer 
Van de Put of mevrouw Van den Brand, wie mag ik het woord geven, meteen 
ingaat op de vraag die de heer Van Gulik stelt.
     De heer  VAN DER PUT: Ik had gedacht om het gewoon in mijn tweede 
instantie te doen.
     De VOORZITTER: Dat is ook goed, prima. Heeft u ook nog een reactie op 
bepaalde moties of amendementen of wilt u dat op een ander moment nog 
aangeven?
     De heer VAN GULIK: Dat doen we bij de stemming over de moties en de 
amendementen.
     De VOORZITTER: Dan het CDA als tweede fractie.
     Mevrouw DE GROOT: Ja, ik dacht even gaan we nou met de klok mee, 
tegen de klok in of, de volgorde.
     De VOORZITTER: Grootte van de partij.
     Mevrouw DE GROOT: Nou, daar kunnen we eigenlijk ook kort in zijn. Ik 
wilde mijn honden-opmerking, die kreeg toch wel wat bijval, had ik het idee. 
Mijn doel is niet het college in de problemen te brengen door een gat in de 
begroting te schieten. Het college kan er zelfs zijn voordeel mee doen voor de 
volgende begroting, namelijk de steun voor deze opvatting is breed en ik zou 
het college willen verzoeken om dit in zijn achterhoofd mee te nemen bij de 
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volgende begrotingsbespreking en te beginnen met het vermeende gat te 
trachten  te  dichten door creatief  activiteiten van  hondendingen onder  te 
brengen bij afvaldingen en, daar kunt u ongetwijfeld iets slims bij verzinnen, 
hondenafval en  zo.  Nou,  dat  laat  ik  geheel  aan  jullie  over,  want  bij  de 
volgende begroting verwacht ik dus, en ik denk met mij meerderen, daar toch 
een opvatting over die in de richting gaat van het opheffen van de honden-
belasting.  Verder  wilde  ik  nog  wat  zeggen  over  de  reacties  op  de 
dementieconsulent, want er waren mensen die daar vragen over hadden. Nut 
en noodzaak. Dat is een vraag die bij veel mensen leeft, omdat inderdaad, het 
veld van de hulpverleners is uitgebreid en diffuus, maar de tragiek van de 
dementerende patiënt is dat hij een heel specifiek probleem heeft, waarvan 
aangetoond is overigens dat door de vergrijzing, dat hebt u in de motivatie 
ook kunnen lezen, dat het steeds meer voorkomt en eigenlijk wordt er bij 
“Back to Basics” ook zeer nadrukkelijk een aantal keren de ondersteuning bij 
dementie  genoemd  en  ervaringsdeskundigen  geven  aan  dat  er  in  de 
gemeente  Goirle  echt een gebrek is  aan specifieke  informatie, advies en 
cliëntenondersteuning voor mensen met dementie en hun directe omgeving 
en  het  is  volgens  ervaringsdeskundigen  van  belang  dat  er  voor  deze 
doelgroep een specifiek aanbod voorhanden is, omdat het aantal mensen met 
dementie als gevolg van de vergrijzing zeer toeneemt. Dan kan ik verder nog 
zeggen, deze mensen zijn laagdrempelig bezig en dat wil dus zeggen dat de 
drempel van de tweedelijns geriatrie hoger is dan een van de hier beschikbare 
consulenten en de consulent kan dus laagdrempelig problemen aanpakken 
zonder dat mensen hoeven te shoppen bij allerlei instellingen en juist bij dit 
soort  aandoeningen  is  dat  heel  belangrijk,  omdat  bekend  is  dat  goede 
informatie en continuïteit van de begeleiding heel belangrijk is. Dan kan ik u 
ook nog citeren uit een formeel stuk. Ik zal even de formele definitie geven uit 
de papieren, want mevrouw Immink had daar ook belangstelling voor. Dat zijn 
mensen  die  op  professionele  wijze  continuïteit  in  de  begeleiding  en 
ondersteuning  geven  aan  individuele  in  Goirle  wonende  dementerende 
cliënten en hun mantelzorgers. Vanuit een vraaggerichte visie en werkwijze 
wordt vanaf het begin van het dementeringsproces tot aan een eventuele 
opname  het  cliëntsysteem  begeleid  en  ondersteund.  Met  de 
dementieconsulent  beschikken  mantelzorg  en  dementerende  over  een 
vertrouwenspersoon,  een  adviseur,  een  pleitbezorger  en  een 
belangenbehartiger tijdens het hele zorgproces in de thuissituatie. En om het 
heel  simpel  te  vertalen:  het  is  inderdaad  voor  dit  specifieke  complexe 
probleem, en ik weet gewoon, die geluiden komen echt uit de samenleving, 
het is dus ook niet mijn liefhebberij, en inderdaad, iedereen zegt er zijn toch 
praktijkondersteuners  en  thuiszorgmensen,  maar  wie  huurt  die 
thuiszorgmensen in, wie coördineert die? Nou, dat is die dementieconsulent, 
waar dus zeer veel vraag naar is. En waar mevrouw Aerts nog naar vroeg, dat 
was hoe kom je daar nou aan, aan die 20 uur? Mevrouw Aerts, ik heb me 
inderdaad geïnformeerd en in Oisterwijk hebben ze 24 uur en ik heb overleg 
gehad hier met de locatiemanager van Thebe/De Runne, een van de grootste 
zorgaanbieders,  daar  heb ik  in  het verleden al  eens contact  mee gehad, 
omdat de vraag er was, en hoe regelen we dat en die kun je dus gewoon per 
uur, nou, niet per uur, maar die koop je dus in. Dat wil dus zeggen dat ze niet 
op de gemeentelijke loonlijst komen staan, maar net als bijvoorbeeld bij het 
Maatschappelijk Werk koop je uren in. Nou, zo koop je deze uren ook in en dat 
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is een heel gebruikelijke manier. Ik hoop dat dat voldoende is om u nut en 
noodzaak van een dementieconsulent aan te tonen. Ik kan er eventueel nog 
meer over vertellen.
     Mevrouw IMMINK: Ik wil daar graag nog heel even op reageren. Nou, de 
onderbouwing van de noodzaak van een dementieconsulent en de functie en 
de taken van een dementieconsulent, daar kan ik mij wel helemaal in vinden, 
hoor. Die was vrij uitgebreid en heel erg correct en niet anders dan ikzelf had 
verwacht en zelf weet wat er speelt. Ik heb nog wel een vraag, want waar het 
om  is  natuurlijk  dat  het  om  een  vraaggerichte  consulent  gaat,  die  dus 
vraaggericht bezig is en ik had straks min of meer begrepen aan de hand van 
een vraag van meneer Van der Put dat de consulent niet in dienst van de 
gemeente komt. Kan ik er dan vanuit gaan dat het wordt meegenomen in het 
aanbestedingsbeleid,  dus elk jaar opnieuw wordt  gekeken waar het wordt 
ondergebracht  en  wordt  geëvalueerd  en  bekeken  of  dat  op  deze  manier 
voldoet? 
      Mevrouw DE GROOT: In wezen stelt u een vraag die eigenlijk voor de 
wethouder is, want het is uitvoering, maar ik wil er bij zeggen dat het in een 
gemeenschap als Goirle of andere kernen, woon-gemeenschappen, wel zo is, 
er  wordt  gekeken naar de functie, maar dat er ook gestreefd wordt  naar 
continuïteit, dus dat het niet elk jaar, dat is althans niet gebruikelijk in dit 
soort settings, elk jaar, dan gaan we van Marietje naar Pietje van een andere 
club, maar er wordt wel elk jaar bekeken nut en noodzaak en geëvalueerd van 
is die persoon nog nodig en de aanbesteding gebeurt, dat is eigenlijk altijd, er 
wordt gekeken wie levert de slimste, de beste, alle goede condities, maar dat 
is een kwestie van uitvoering door de wethouder.
     Mevrouw IMMINK: Dan stel ik dezelfde vraag aan de wethouder bij deze.
     De VOORZITTER: Mevrouw de Groot, u was al klaar?
     Mevrouw DE GROOT: Ja, nou, ik heb op motieniveau en reacties daarop, ik 
weet eigenlijk niet hoe u dat wilde doen. Per motie commentaar? We hebben 
bij een aantal moties kleine stemverklaringen, maar zullen we die dan voor de 
moties bewaren? 
     De VOORZITTER: En er ligt ook nog een aantal moties die echt voor de 
raad zijn. Twee van de SP.
     Mevrouw DE GROOT: O ja, die kan ik wel gelijk meenemen, maar omdat 
meneer Van Gulik daar niet, de laatste moties. Het maakt mij niet uit. De 
moties die voor de raad zijn, die wilden wij niet ondersteunen. Dat zijn de 
moties 6 en 7, geloof ik. Niet ondersteunen, omdat wij dat toch wilden laten 
afhangen van het bestuurlijke vernieuwingsverhaal plus de raadsleden korten, 
hebben wij ook inhoudelijk het argument bij dat wij deze vergoeding eigenlijk 
al zo bescheiden vinden, dat het anders nog lastiger is om goede raadsleden 
te motiveren om mee te doen in de raad. Dus wij  zullen die  moties niet 
steunen. Nee, ja, ik wou wachten, ik dacht het hele lijstje, dan ga ik het hele 
lijstje langs. Hondenbelasting, ja, meneer Couwenberg, maar toen hebt u niet 
opgelet. Ik begin gewoon bij 1 dan. Meneer van Gulik, ik volg zoals gewoonlijk, 
een volgzaam type, volg ik de baas. Nee hoor, zonder flauwekul. A1 steunen 
wij niet. Die vinden wij overbodig, want die discussie gaan we aan bij Back to 
Basics. A2 zullen wij voor stemmen, steunen wij wel, omdat de argumentatie 
die geleverd is voor ons toch bevestigde dat weer een potje voor onvoorzien 
wordt gecreëerd en we zijn net alle potjes en budgetjes die in deze sfeer 
zitten aan het afschaffen, dus die motie zullen wij wel steunen. A3 zullen wij 
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steunen, ja, die steunen wij. Daar had de heer De Rooij nog een argumentatie 
voor. Ik kan ook zeggen dat wij geen nieuwe argumenten van de wethouder 
gehoord hebben, dus deze motie steunen wij. Motie….
     De VOORZITTER: U heeft het over de amendementen hè? 
     Mevrouw DE GROOT: O sorry, sorry, amendement.
     De VOORZITTER: En bij 2 gold dat ook.
     Mevrouw DE GROOT: Ja, ik zit gewoon bij de A, sorry. Amendement 4, A4, 
neemt u over, dus dat steunen wij uiteraard. Amendement 5 steunen wij ook, 
tenzij wij geweldige nieuwe invalshoeken dadelijk horen, wij hebben ook niks 
nieuws gehoord,  dus  wij  vinden niks  mis  met  dit  amendement, dus  dit 
steunen wij ook. M1, motie1, wordt overgenomen. M2 wordt overgenomen. 
M3 wordt over-genomen. M4….
     De VOORZITTER: En die ondersteunt u ook?
     Mevrouw DE GROOT: Ja, natuurlijk, onze eigen moties! Nou ja, ze mogen in 
stemming, maar als ze overgenomen worden…
     De VOORZITTER: En als ze overgenomen worden van het CDA, handhaaft u 
ze dan?
     Mevrouw DE GROOT: Ja. Dan worden ze in stemming gebracht? Nou ja, dat 
is misschien wel aardig, dan kunnen we statements krijgen. O, nou, ze worden 
overgenomen, dus ze hoeven helemaal niet in stemming. Motie 2….
     De heer COUWENBERG: Dan neemt ze de raad niet over, hoor! Dan neemt 
ze de raad niet over, de gemeenteraad, alleen het college, dus de raad heeft 
niks gezegd. Dus je hebt niks.
     Mevrouw DE GROOT: Hè, nou loop ik weer helemaal vast in de procedures. 
Nou, dan brengen we ze in stemming. Zo hoort het. Oké. Motie 2 graag in 
stemming, die steunen we uiteraard.
     De VOORZITTER: Dus u handhaaft de motie? Oké, dan komt hij straks in 
stemming.
     Mevrouw DE GROOT: En motie 3, hetzelfde laken een pak. Motie 4 zijn wij 
tegen, de motivatie die de wethouder geeft vinden wij een goede. Motie 5 
neemt het college over.  Motie 6, daar heb ik zojuist wat over gezegd, die 
zullen wij niet steunen. Motie 7 idem dito. De catering, die steunen wij niet. 
Wij  onderschrijven de motivering van het college. Motie 9,  wij  steunen de 
motivering van het college, dus die zullen wij ook niet  steunen. Motie 10 
zullen wij steunen, maar die heeft een hoog symbolisch gehalte, omdat we de 
gedachte sympathiek vinden. Dat is in wezen een provinciaal verhaal, maar 
uit  sympathie  zullen we  die  steunen. Hij  is  niet  uit  te  voeren,  maar uit 
sympathie, omdat de gedachte mooi is, zo zijn wij.  Motie 11 steunen wij niet, 
met de argumentatie die de wethouder eronder legde. Motie 12 steunen wij 
niet, idem dito, met hetzelfde argument, de argumentatie van de wethouder. 
Motie 13 steunen wij ook niet, met de motivatie die de wethouder ons gaf. 
Motie14, die is overgenomen, die is overbodig, want er is een toezegging 
gedaan dat er een voorstel komt, toch? Is niet meer relevant. O, dan steunen 
we hem. 
     Mevrouw AERTS: Bij interruptie, voorzitter, mag ik even een opmerking 
plaatsen naar mevrouw De Groot? Als een motie overgenomen is door het 
college, dan kun je zeggen ik trek mijn motie in, want ik ben blij  dat het 
college mijn standpunt ondersteunt. Nu zegt u mijn eigen motie breng ik in 
stemming en de motie van de andere kant die is overgenomen, wilt u niks 
meer over zeggen. Ja, dat klopt dus niet. Dat is zo tegenstrijdig als iets.
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     Mevrouw  DE GROOT: Ja, zo zit het leven in elkaar.  Ik betrap andere 
mensen…
     Mevrouw VAN DEN BRAND: Dat is de wereld van mevrouw de Groot. 
     Mevrouw  DE  GROOT:  Ik  betrap  andere  mensen ook  wel  eens  op 
inconsequenties.
     Mevrouw AERTS: Mijn leven zit zo niet in elkaar, maar uw leven wel dus.
     Mevrouw  DE GROOT: Luister, wat dat betreft mag iedereen zijn eigen 
moties bepalen wat ermee gebeurt, lijkt mij.
     Mevrouw AERTS: Het lijkt me toch duidelijk dat de mensen die dan een 
motie  hebben die ook overgenomen is,  ook van iedereen de stem willen 
weten, of dat ze ook zeggen wij steunen het college, het college heeft gezegd 
wij nemen deze motie over, we zijn er blij mee, daar hoeft verder niet over 
gestemd te worden. Dat kan alleen de snelheid van de vergadering maar 
bevorderen. 
     Mevrouw DE GROOT: Als de indiener graag wil dat het in stemming wordt 
gebracht, dan mag de indiener dat zelf bepalen. 
     De heer VAN DER PUT: En zo zal het geschieden.
     Mevrouw DE GROOT: Ja, zo is dat, dat mag je zelf, dat lijkt me heel goed.
     De VOORZITTER: Mevrouw de Groot, mijn vraag aan u is: dit is het? U heeft 
ook geen andere vragen? Dan gaan we over naar het PAG. Ik zag wel dat de 
heer  Van Gulik  straks nog iets  wilde zeggen, of  dat  hij  op  de moties  of 
amendementen wilde reageren. Meneer van den Hout, gaat uw gang.
     De heer VAN DEN HOUT: Dank u wel, voorzitter. Ik zal beginnen met eerst 
de vraag van de heer Van Gulik te beantwoorden. Hoezo niet ambitieus? Pro 
Actief  Goirle  denkt  dat  de  begroting  niet  ambitieus  is,  want  wat  we  de 
afgelopen periode hebben gezien, is dat er heel veel niet gedaan is. Er komt 
geen sportpark, de nota’s worden uitgesteld en voor de begroting zien we ook 
weinig nieuws waarvan we zeggen, nou, daar kunnen we mee de toekomst in, 
zodat we dadelijk ook inderdaad toekomstbestendig zijn als die bezuinigingen 
er aan komen. Daarom zegt Pro Actief het is niet ambitieus. 
     De heer VAN GULIK: Maar wij zeggen van het is wel ambitieus, want er is 
een aantal zaken, ik kan ze noemen hier, digitale dienstverlening is al op de 
rit gezet, klantonderzoek tevredenheidsmetingen, bestuurlijke integriteit, die 
hebben we zelfs al aangenomen, intergemeentelijke samenwerking. Nou, dat 
is een aantal zaken dat al in gang is gezet. Daar zijn ze toch mee bezig?
     De heer VAN DEN HOUT: Ja, maar een heleboel van die zaken waren al in 
gang gezet en ik ben blij dat daarmee doorgegaan wordt. Maar dat is onze 
overweging om te zeggen dat het niet ambitieus is, maar daarover kunnen we 
van mening verschillen. De discussie  verloopt op dit  moment een beetje 
chaotisch wat mij betreft, dus ik moet ook even terugpakken. De antwoorden 
die ik van het college heb gehoord, daar ben ik eigenlijk over het algemeen 
wel heel blij mee, want dat verduidelijkt een hoop. Misschien was het nog 
fijner geweest als dat wat eerder ook al aan bod was geweest, maar goed, u 
kunt niet in onze hoofden kijken. Maar de duidelijkheid richt zich bij mij even 
op een punt wat ik er uitgepikt heb. De wethouder vertelde tegen mij van het 
Oranjecomité en Intocht  Sinterklaas,  dat zijn bijdragen en geen subsidies. 
Nou, voor mij loopt het al een beetje scheef, in mijn ogen, als een groep elk 
jaar een bijdrage krijgt dan zijn dat subsidies, maar ik denk dat we dan met 
een woordenspelletje gaan beginnen. Ik vraag de wethouder, of ik vraag aan 
het college, heb ik het nou juist dat als we het over bijdragen hebben, zoals 
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die in de begroting staan, dat we die gaan behandelen bij de takendiscussie 
en dat we bij Back to Basics de subsidies gaan behandelen? Zit ik dan goed? 
Want dat zou voor mij een heel grote verduidelijking zijn en dan is mijn vraag 
die daarop volgt: wanneer gaan we nu een integrale afweging maken tussen 
bijdragen en subsidies, zodat we ook met z’n allen bepalen waar het geld van 
de gemeente Goirle naartoe gaat. Dus dat is een vraag die voor mij nog 
duidelijk openstaat en waar ik heel graag antwoord op zou willen hebben, 
want dat gaat voor mij het komende jaar dan heel veel duidelijkheid scheppen 
en ik denk voor de collega-raadsleden ook. 
     De heer  HENDRICKX; Bij interruptie, voorzitter, als het mag. Een heel 
interessante discussie die u aangaat, maar we moeten misschien oppassen 
dat we straks niet ineens twee begrippen krijgen, het begrip bijdragen en het 
begrip subsidies. Nee, ik praat in zijn algemeenheid. Er werd dus inderdaad 
gezegd bijdragen in de kosten zijn geen subsidies, dat heb ik hier ook nog 
opgeschreven,  maar  andersom,  subsidies  zijn  denk  ik  toch  wel  degelijk 
bijdragen. Dus ik denk dat we wel moeten oppassen dat we niet in één keer 
twee begrippen gaan hanteren.  Volgens  mij  zijn  beide  gewoon  subsidies 
inderdaad, omdat subsidies sowieso altijd bijdragen zijn, dus het is denk ik 
niet zo ingewikkeld, maar goed.
      De heer VAN DEN HOUT: Ik hoor het graag van het college, want volgens 
mij hoeft het ook niet zo ingewikkeld te zijn, maar dat zou ook betekenen dat 
ik  met mijn amendement eigenlijk  nog wel  gelijk  heb en  dat  wil  ik  dan 
eigenlijk onderstrepen. Het amendement dat het college niet overneemt, A1, 
ja,  daar  wordt  gewoon  gezegd van,  nee,  dat  zijn  geen  subsidies,  maar 
bijdragen in de kosten. Als we toch allemaal over subsidies praten, dan denk 
ik dat we nog steeds deze bijdragen, subsidies niet structureel moeten maken 
omdat ze ergens integraal afgewogen moeten worden en dat is ook precies de 
strekking  van  het  amendement  en  ik  hoop  eigenlijk  dat  daar  nog  wat 
ondersteuning voor komt, ondanks dat het college dit ontraden heeft. 
      De heer VAN DE VEN: Voorzitter, mag ik daar even op reageren? Is het niet 
zo, meneer Van den hout, of het nu subsidies zijn of bijdragen, stel dat het 
dan ook subsidies zijn zoals u dat eigenlijk veronderstelt, dan kunnen we toch 
in de behandeling bij Back to Basics, al nemen we nu dit besluit wat in de 
begroting staat, dan kunnen we bij de behandeling van Back to Basics het 
daar toch nog over hebben met elkaar. Dat verandert daar toch niets aan.
      De heer  VAN DEN HOUT: Klopt. Maar is het verstandig om nu op dit 
moment te zeggen van dit wordt structureel, dit geld, bijdrage of subsidie, en 
dan over een aantal maanden alweer  tegen diezelfde mensen te moeten 
zeggen, mogelijk, weet ik niet, want dan gaan we de discussie aan, en dan op 
dat moment te gaan zeggen van nee, we hebben wel gezegd van het wordt 
structureel, maar we gaan het toch niet doen. Ik denk dat dat handiger kan 
door  het  nu  nog  eenmaal eenmalig  te  doen,  het  kader  vast  te  stellen, 
gezamenlijk erover te discussiëren en dan de structurele discussie te doen. 
Dat was de strekking van mijn amendement.
      De VOORZITTER: U zegt ik wil daar graag een antwoord op hebben van 
het college. Is het handig als we dan in dat opzicht eerst wethouder Van der 
Heijden nogmaals het woord geven? 
      De heer VAN DEN HOUT: Prima. Dat zou de discussie misschien wel op 
gang helpen.
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      Wethouder VAN DER HEIJDEN: Dank u wel. Verschil tussen bijdrage en 
subsidie. Bijdrage is een bijdrage in de kosten als wij zelf, als wij een aantal 
activiteiten doen en die zelf met eigen geld zouden moeten organiseren. Dus 
dat betekent, wijzelf moeten een aantal  taken uitvoeren in dat kader van 
intocht of in het kader van Oranjecomité. Als dat niet door die comités zou 
worden gedaan, dan zouden we zelf een aantal activiteiten moeten doen om 
daar de gevoelens daarvan tot  uiting te brengen. Dat is  het  verschil.  Wij 
zouden zelf kosten hebben gemaakt en dat wordt nu overgenomen door die 
twee stichtingen. Een subsidie  is  iets,  dat  geven wij  aan  iemand en  die 
kunnen daar een aantal activiteiten mee doen. Daar hebben wij dan verder 
geen  bemoeienis  mee.  Dat  is  eigenlijk  het  verschil  tussen  subsidies  en 
bijdragen. En dat is een heel dun verschil, maar wij vinden dat dat verschil 
toch  daarbij  aanwezig  is.  Natuurlijk  staat  het  u  straks  vrij  om  in  de 
takendiscussie daarover te praten, want daar mag ik u niet tegenhouden. Als 
u straks in de takendiscussie toch vindt, nou, wij schrappen dat weg en de 
hele raad is het daarmee eens, wie ben ik dan om tegen de raad te zeggen 
daar ga ik niet mee akkoord?
     De heer VAN DEN HOUT: Helder, maar dan blijft dus nog de achterliggende 
vraag open: wanneer gaan we nu een integrale afweging maken,  want ik 
begrijp uit uw woorden dat we over de bijdragen in de takendiscussie gaan 
praten en over de subsidies bij Back to Basics. En wanneer kunnen we nu als 
gemeenteraad de appels en de peren bij elkaar leggen en zeggen van die wel 
en die niet. Dat is dan de vraag die overblijft. 
      De  VOORZITTER:  Dat  kunt  u  allebei.  Dat  kunt  u  bij  een 
begrotingsbehandeling, maar dat kunt  u  ook bij  de voorjaarsnota. Als het 
einde van de takendiscussie of in de takendiscussie kunt u dat natuurlijk ook. 
Wethouder Sperber.
      Wethouder SPERBER: Ik geloof dat het toch even duidelijk moet zijn. Wat u 
naar voren brengt, is het soort discussie die we op dit moment niet in de 
horizon hebben. De integrale discussie tussen taken en subsidies zit op die 
manier niet in de planning. Er is een takendiscussie in de planning, daar horen 
argumenten en eventueel straks bedragen bij, en er is een subsidiediscussie 
in de planning. Wat nou juist wethouder Van der Heijden aangeeft, is dat er 
misschien een dun verschil is, maar daar zit een verschil in. Dus als we over 
bijdragen praten, dan praten we in de takendiscussie daarover. Als we over 
subsidies praten, dan praten we al over heel veel dingen, dat kan ik u wel 
verzekeren. Dus de fruitmanddiscussie, zal ik maar zeggen, de appels en de 
peren bij elkaar, die hebben wij niet in de planning zitten. 
      De heer VAN GULIK: Voorzitter, even toch een verhelderende vraag. Die 
bijdragen waar nu over gepraat wordt, komen die nog in beeld bij Back to 
Basics  of  niet?  Nee  dus.  Nee,  er  wordt  hier  nou  een  drietal  bijdragen 
genoemd, maar er staan er in de begroting nog veel meer. 
      Wethouder  SPERBER: Meneer van Gulik, als ik mag, voorzitter, in de 
komende ronde wordt u uitgenodigd om aan te geven bij de Back to Basics-
discussie wat u vindt dat nog meer maatschap-pelijke behoeftes zijn, ergo: 
wat subsidies zijn. Als u daar deze dingen aangeeft en de raad gaat daarin 
mee,  dan  verdwijnen  ze  uiteraard  uit  de  takendiscussie.  We  willen  de 
democratie absoluut niet in de weg staan. 
      De heer VAN DEN HOUT: Dat is voor mij ook helder. Daarom nogmaals mijn 
pleidooi voor dit  amendement om ze niet  structureel  te maken maar een 
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eenmalige dekking daarvoor te geven. Dat geldt ook, en daar is in eerste 
instantie geen antwoord op gegeven, maar dat geldt in mijn ogen ook dan 
voor het voortzetten van de bijdrage voor het schoolmaatschappelijk werk 
voortgezet  onderwijs.  Laten  we  die  dan  alsjeblieft  niet  vergeten.  Het 
frictiebudget  veiligheid.  We  hebben daar  het  antwoord  gekregen  dat  dit 
budget een verheldering geeft van het budget veiligheid. Nou, dat is duidelijk 
en ook het doel waarvoor het bedoeld is, dat is voor ons helder. Er blijft wel de 
vraag daarna over van dit is nu mijn budget veiligheid. Krijgen we dadelijk ook 
een frictiebudget groenbeheer, een frictiebudget hondenpoep, geen idee, en 
is dat wenselijk? Gaan we dus de budgetten weer dusdanig specificeren voor 
een raad die in het duale stelsel dan toch op hoofdlijnen moet gaan sturen, 
dat we dit allemaal weer gaan specificeren? Dus ja, ik pleit er toch voor om 
het amendement A2 in de lucht te houden en het extra budget dan maar het 
budget voorlichting enigszins op te hogen, maar dit veiligheidsbudget niet op 
deze manier te verhogen. Voor het onderzoek….
     De VOORZITTER: Daarmee verandert u uw amendement?
     De heer VAN DEN HOUT: Nee, ik laat het even aan het college of ze het 
communicatiebudget gaan verhogen of niet. 
     Mevrouw VAN DEN BRAND: Even een punt van orde. Het college gaat niet 
over de budgetten, dat zijn wij.
     De heer  VAN DEN HOUT: Nee, een voorstel, of ze daarvoor met een 
voorstel komen. Voor sporthal De Haspel, ik snap de argumentatie van de 
wethouder,  die snap ik  echt heel  goed, van er  zijn zeker  sportfaciliteiten 
nodig. Nou prima, maar toch zou ik het heel erg op prijs stellen als we heel 
voorzichtig met dat geld omgaan en toch kijken van wat is nu precies de 
behoefte, hoe zou die ingevuld kunnen worden, voordat we toch echt veel 
geld uitgeven om te bepalen of dat iets nog opgeknapt kan worden of niet. 
Want daar komt het misschien wel op neer en dat zou heel jammer zijn. Ik 
snap de argumentatie heel goed van je moet eigenlijk alles weten voordat je 
een afweging kunt maken, maar het alles weten, ik denk dat we daar hier in 
Goirle niet mee uitkomen. Ik ga nog heel even gauw verder naar de motie van 
klimaat en milieu die wij ingediend hebben en een reactie daarop. Ik ben blij 
om te horen van de wethouder dat er zoveel gebeurt. Ik wist dat namelijk 
niet. Dan heb ik misschien niet helemaal goed geluisterd, maar volgens mij 
heb  ik  daar  ook  niks  over  gezien  in  de  stukken  of  in  de 
commissievergaderingen of wat dan ook. Dus daarom is eigenlijk deze vraag 
ook  zo  gesteld.  Ik  moet  toch  echt  concluderen,  want  u  zegt  dat  mijn 
constatering niet goed is,  maar ik  moet toch echt  constateren dat in  de 
programmabegroting  geen  nieuwe  zaken  zijn  opgenomen.  Nou,  dat 
constaterende, heb ik verzocht of we dan misschien toch iets kunnen gaan 
doen en ik denk niet dat ik u overvraag als ik zeg van het zou goed zijn om 
een plan te maken voor de gemeentelijke accommodaties, want het is juist zo 
belangrijk  omdat  we  bij  die  gemeentelijke  accommodaties  geld  aan  het 
weggooien zijn.  Alle  kieren  die niet  gedicht  zijn  kosten geld  en het  kost 
uiteraard nu ook geld om dat wel te gaan dichten, maar een terugverdientijd 
tot een jaar of zeven, acht, zouden we dat goed moeten kunnen motiveren. 
Dus daarom zou ik toch wel heel graag zo’n plan zien en daarom wil ik ook die 
motie gewoon laten staan. Moet ik nou ook nog een stemverklaring geven 
over de andere moties? Ik zal dadelijk reageren als andere mensen nog iets….
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     De VOORZITTER: En misschien over de moties die de raad aangaan, 6 en 
7.
     De heer VAN DEN HOUT: De moties die de raad aangaan, moties 6 en 7, 
daarmee kan Pro Actief eigenlijk wel instemmen, maar omdat er gevraagd 
wordt om daar in de volgende vergadering over verder te praten. Ik denk dat 
het goed zou zijn, als we daarover verder discussiëren, dan hebben wij de 
mogelijkheid  om onze achterban te  raadplegen en het  fractielid  dat  niet 
aanwezig is en daar willen wij dan graag een keer verder over praten, maar 
dan graag via de commissies dit oplijnen naar de raad. 
     Mevrouw  AERTS:  Mag ik  hier  even op reageren? Als  je  deze motie 
ondersteunt, dan schrap je al de vergoeding voor commissieleden. Dat schrap 
je al voordat je erover gaat praten, zo staat het er. Je moet twee dingen doen: 
schrappen en praten.
     De heer  VAN DEN HOUT: Nee, ik lees hier:  “Roept de raad op in de 
“Verordening…..”  op  te  nemen ….  en  dat  voorstel  in  de  eerstvolgende 
vergadering te  agenderen.”  Dus volgens mij  zou  er  een voorstel  moeten 
komen en ik neem aan dat dat een initiatiefvoorstel van de SP wordt, waar we 
de volgende raadsvergadering over gaan praten.
     Mevrouw AERTS: Maar bij motie 7 staat schrappen.
     De heer VAN DEN HOUT: Nou, dan heb ik dat misschien, nee, daar staat 
ook het voorstel in de eerstvolgende vergadering te agenderen.
     Mevrouw AERTS: Eerst staat er te schrappen.
     De heer VAN DEN HOUT: Roep de raad op vergoeding voor commissieleden 
uit de “Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden”….
      Mevrouw AERTS: … te schrappen. Dus je schrapt de vergoeding en dan ga 
je er pas over praten. 
      De heer VAN DEN HOUT: Ja, en een dergelijk voorstel, dus het zal wel een 
voorstel zijn om het te schrappen, want we kunnen niet in deze vergadering 
besluiten om de verordening aan te passen, want die staat niet op de agenda, 
dus het kan alleen maar een voorstel worden en daar zou dan in de volgende 
vergadering over gesproken worden en dan zou dat voorstel in stemming 
gebracht worden. Dat zou ik niet vervelend vinden.
      Mevrouw AERTS: Dan moet dus eigenlijk de motie aangepast worden. 
      Mevrouw EIKELENBOOM: Meneer van den Hout heeft het inderdaad goed 
gelezen.
      De heer VAN DEN HOUT: Dat was het wat mij betreft, voorzitter.
      De VOORZITTER: En dan geeft u aan dat u dus voor die motie bent.
      De heer VAN DEN HOUT: En wij zijn voor de moties, voor beide.
      De heer DE ROOIJ: Bij interruptie, voorzitter. De heer Van den Hout, we 
hebben aangegeven dat wij een aantal amendementen van uw partij gaan 
steunen. Toch wil ik even wat zeggen over hetgeen waar u mee begon, zowel 
in eerste als in tweede instantie. Want ik vond u wel grote woorden gebruiken. 
U had het over een begroting die geen ambitie uitstraalde. Daar ben ik het 
niet mee eens en daar wil ik toch iets over zeggen. Ik denk dat deze begroting 
wel degelijk ambitie uitstraalt. Als ik kijk naar de tijd waarin we leven en u 
leest ook de krant, u weet ook wat zich op dit moment overal afspeelt. Ik zie 
ook  wat  zich  in  andere  gemeenten  afspeelt  en  ik  zie  dat  hier  in  Goirle 
voorzieningen voor burgers, in Goirle en Riel, dat we toch proberen die in 
stand te houden en ik zie dat dat ook aardig lukt, als ik naar deze begroting 
kijk. Ik zie ook bij deze begroting dat we de lasten niet gaan verhogen bij 
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burgers, bij  onze bewoners. Dan denk ik  dat deze begroting wel  degelijk 
ambitie uitstraalt. Dat zou ik u toch mee willen geven.
      De heer VAN DEN HOUT: Volgens mij ben ik net ingegaan op het woord 
ambitie toen ik de heer Van Gulik antwoordde. U zegt van het huidige niveau 
in de begroting straalt wel ambitie uit, want het had allemaal veel minder 
gekund. Misschien heeft u daarin wel gelijk, maar ik zou ook willen zeggen 
van volgend jaar komt dan de klap misschien wel veel harder aan, als de 
burgers nu denken van o, we gaan gewoon nog een jaartje door. 
      De heer  DE ROOIJ: Oké, maar je zou ook kunnen zeggen als je deze 
begroting ziet en je ziet dat inderdaad voorzieningen in stand worden gelaten 
hier  en lasten niet  verhoogd worden, dan zou je daar ook vertrouwen uit 
kunnen putten en zeggen van nou, dit geeft me vertrouwen ook voor volgend 
jaar. Dat vertrouwen put ik eruit en ik hoop dat u dat ook kunt doen.
      De heer VAN DEN HOUT: Wat dat betreft ben ik erg benieuwd naar de 
begroting 2012. 
      De VOORZITTER: Dat was het, meneer Van den Hout? Dan ga ik naar de 
VVD, meneer Swaans.
      De  heer  SWAANS:  Dank u  wel,  voorzitter.  De  VVD is  blij  met  de 
antwoorden van het college, maar dat heeft het college ook wel verwacht 
denk ik, en de VVD is  erg blij  dat het college facilitair  actief is voor ons 
winkelcentrum. Wij denken dat dat hard nodig is en het is natuurlijk toch een 
economische motor die we in dit dorp nodig hebben. De VVD is voorstander 
van het  afschaffen van de honden-belasting. Dat staat nota bene in  ons 
verkiezingsprogramma, maar ja, als dat een gat trekt van 65.000,-- euro in de 
begroting, dan wordt dat natuurlijk een beetje anders. Ik zou graag willen 
weten wat er nou allemaal onder die 65.000,-- euro zit voor die paar honden 
die hier rond hobbelen. Ik zou daar graag een specificatie willen hebben. Die 
hoef ik uiteraard niet nu te hebben, die komt wel een keer. We hebben het 
gehad over het groen en ja, de SP constateert dat daar wel wat problemen 
mee zijn. Dat is natuurlijk ook zo. Het groenbeheersplan komt er volgens mij 
aan en, zoals ik al in mijn eerder betoog gezegd heb, gaan wij ervan uit dat 
daar een stukje herstel komt, maar dat heeft u al min of meer aangegeven. Ik 
kom toch nog even terug op die 300.000,-- euro, want wat mij daarstraks 
opviel, is dat de ene wethouder toch iets anders dacht dan de andere en dat 
kan natuurlijk, want er zijn zo verschrikkelijk veel onderwerpen die er in een 
begroting staan, maar die drie ton, die stond er volgens mij maanden geleden 
ook al in, zelfs stond die er al in kort na het feit dat wij het besluit namen, 5 
oktober, om het sportpark niet door te laten gaan. Ik zou ook daarvan graag 
een specificatie willen hebben hoe die post van 300.000,-- euro er uitziet, 
want dan komt vanzelf boven water of die externen nu wel of niet daarin 
zitten.   En  als  ze  er  wel  in  zitten,  zit  daar  toch  een  gaatje  voor  de 
financierings-kosten van het sportpark. Ja,  een beetje eigenwijs misschien, 
wethouder, maar ik wil het gewoon graag zien, maar ook dat komt op een 
later moment. De amendementen en de moties. Ik neem aan, mevrouw de 
voorzitter, dat dat behandeld kan worden ook door ons als we de zaak in 
stemming brengen. De motie van de VVD en het amendement van de VVD 
zijn overgenomen. Daar zijn we blij  mee en die hoeven wij  niet meer in 
stemming te brengen, dan is dat in ieder geval geregeld. 
     De VOORZITTER: Nou, het amendement is ondersteund, ik wil dat nog een 
keer benadrukken,  het  amendement  is  ondersteund en dat  komt altijd  in 



296 9 november 2010

stemming, maar de moties die over zijn genomen, daarvan ligt natuurlijk toch 
de vraag van handhaaft u die motie, als het over uw eigen moties gaat. 
     De heer SWAANS: Maar die motie is overgenomen en ik heb net begrepen 
dat wij dan zelf kunnen beslissen dat hij niet meer in stemming komt. Het 
amendement ligt kennelijk anders, dus ik leer nu weer en daar ben ik blij mee. 
Ja, dat was het dan. Ik wil eigenlijk nog op één ding reageren naar….
     De VOORZITTER: Mag ik dan uit uw impliciete antwoord afleiden dat u de 
motie 5 niet handhaaft en dat die dus niet in stemming wordt gebracht? Oké, 
prima.
     De heer SWAANS: Dan wil ik even reageren op het krantenbericht in het 
Goirles Belang van de SP. De SP trekt zich het minimabeleid aan. Dat doet de 
VVD overigens ook. Maar daar staat dat het minimabeleid met 8% gekort 
wordt en ik denk, meneer Van Ostaden, dat u daar een vergissing maakt, 
want in het bedrag van 2010 zat eenmalig een post van 31.000,-- euro en dat 
was voor, als de wethouder me even wil helpen, want nou ben ik de naam 
weer kwijt,  dat  was  iets  van armoede van jongeren  of  zo,  dat  was  een 
eenmalige post van 31.000,-- euro
     Wethouder  SPERBER: Dat was een overheveling van 2009 die we niet 
gebruikt hebben voor de bijzondere bijstand in 2009 en die is vervolgens in 
2010 niet meer benut en teruggegaan naar de Awr. Alleen een gedeelte, de 
totale  post  was  40.000,--  en  9.000,-- daarvan zijn  in  het  kader  van  het 
Europees Jaar van de Armoede aan de Formulierenbrigade en de Stichting 
Leergeld toegekend.
     De heer SWAANS: Die 31.000,-- euro hebt u in uw rekensommetje laten 
zitten van 8% en eigenlijk is het verschil maar 14.000,-- euro en daarvan heeft 
het college gezegd wij denken dat er wat minder verplichtingen zijn. Dat even 
als correctie op die 8%, want ik vind het jammer dat naar buiten toe de 
suggestie gewekt wordt dat het college het minimabeleid met 8% kort. Dat is 
naar mijn mening niet aan de orde. En dan tot slot, voorzitter, de moties die 
de raad aangaan, de moties 6 en 7. Die kunnen wij niet ondersteunen. Ik denk 
dat  de  vergoedingen  voor  de  commissies  terug  zullen  komen  in  de 
bestuurlijke vernieuwing en wij vinden dat de raadsvergoeding een beperkt 
bedrag is voor vele uren inzet van allerlei raadsleden en dat we dat toch 
moeten handhaven. Dank u wel.
      De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Swaans. Ik kijk naar de Partij van de 
Arbeid, de heer Van der Put.
     De heer VAN DER PUT: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de heer Swaans 
heeft met zijn opmerkingen over de 300.000,-- euro voor ambtelijke inzet bij 
het sportpark een vuurtje aangewakkerd waarvan ik eigenlijk een beetje bang 
wordt  dat  het  geen  uitslaande  brand  moet  worden.  Kijk,  ik  neem  de 
opmerkingen van wethouder Van der Heijden heel serieus waarin hij zegt van 
de externe functionarissen zijn uit de begroting gefilterd, dus het gaat hier 
werkelijk  alleen  maar  om  interne  uren  die  in  dit  verhaal  nog  op  de 
grondexploitatie drukken. Als het zo is, wat wethouder Verhoeven zegt, dat 
die ambtenaren elders in de organisatie ingezet gaan worden om eventuele 
vacatures op te  vullen, dan wel  ziekteverzuim, dan wel  extra taken in te 
vullen, dan worden wij toch echt geconfronteerd met een groot gat in de 
lopende begroting en ik heb natuurlijk goed begrepen, want de heer Van der 
Heijden heeft  daar al  heel  vaak  op getamboereerd,  dat  alle  lucht uit  de 
begroting is geklopt. Dat wil zeggen dat deze extra kosten wel degelijk een 
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probleem kunnen gaan opleveren als wij gaan doen wat de heer Verhoeven 
zegt. Dus hier zit wel degelijk een aap op zolder. Dat is één. 
     Wethouder VERHOEVEN: Mag ik daar misschien meteen kort op reageren? 
Die  uitdrukking  snap  ik  goed,  die  aap  op  zolder.  Wat  daarstraks  het 
misverstand was, was of die uren van die externen er nog in zaten. Vanwege 
ook misschien het feit dat dat bedrag al heel lang staat, is het even de vraag 
of ik dat juist had en ik ga ervan uit dat wethouder Van der Heijden, die de 
hele dag met de centen bezig is, daar meer zicht op heeft dan ik, dus wat dat 
betreft moet ik me daarbij neerleggen, maar bedoeld was, en dat was veel 
belangrijker nog, een belangrijker aspect van mijn opmerking, die externen 
die weg zijn,  dat zijn  natuurlijk  niet alleen maar de externen die  op dat 
sportpark werden ingezet, maar ook de externen die op andere projecten 
zaten zijn inmiddels verdwenen. Op Heisteeg, om maar eens wat te noemen, 
zat ook een externe. Die uren komen ook vrij, dus daar kunnen de mensen 
ook op ingezet worden. Wat dat betreft is dat gat, en daarmee ook die aap, 
een  stuk  kleiner  wat  mij  betreft  en  bovendien  heb  ik  een  reeks  van 
maatregelen genomen waarvan ik niet nu die allemaal kan kwantificeren waar 
de meeste op weggaan, ik heb alleen de hele reeks genoemd om u ook een 
klein beetje het gevoel te geven dat wij er ook over nadenken en ook dat 
proberen in goede banen te leiden en ik ben ervan overtuigd dat dat ons ook 
gaat lukken. 
      De heer VAN DER PUT: Voorzitter, ik heb goed gehoord wat de wethouder 
zei, ook net, en ik heb inderdaad het rijtje gehoord waarvan inderdaad een 
aantal taakbestedingen vallen onder het hoofdstuk grondzaken. Prima. Maar u 
heeft  ook  gezegd dat  ze  elders  ingezet kunnen  worden,  terwijl  in  deze 
begroting ook al vacaturevoordeel is ingerekend. Dus als je die vacatures al 
eerder gaat inzetten met deze ambtenaren, dan hebben wij wel degelijk een 
probleem, meneer Verhoeven. De amendementen. Het amendement A1, dat 
gaat over de subsidies wel of  niet  van het Oranjecomité. Ik  zou bijna de 
neiging krijgen om een college subsidie te geven en dan het onderscheid te 
maken  tussen  activiteitensubsidies,  waarderingssubsidies,  bijdragen  in 
exploitatie, maar ik denk niet dat dat zinnig is. Ik denk dat wij in de discussie 
Back to Bascis geen heilige huisjes in stand moeten gaan houden. Alles is 
bespreekbaar, dus ook deze zaken en het is aan de raad zelf, ik denk dat de 
heer Sperber het ook al wel aangaf, om aan te geven over welke zaken wij het 
gaan hebben. Dus naar onze mening is dit amendement op dit moment iets te 
vroeg. Wat ons betreft komt dat in de discussie straks terug. Het amendement 
A2, daar kunnen wij de redenering van het college volgen. Voor ons is de post 
onvoorzien ook geen post, daar moet je geen zaken in onder willen brengen. 
Dus  wij  kunnen  dit  amendement  niet  steunen.  Amendement  A3,  het 
onderzoek van De Haspel, het verlagen van 20.000,-- naar 10.000,-- euro. Ook 
hierin  volgen  wij  de  argumentatie van het  college.  Ook dit  amendement 
kunnen wij  dus niet  steunen. Amendement A4,  de Stichting  Recreatie  en 
Toerisme. Daar wil ik het volgende over kwijt. Op de allereerste plaats, en dan 
zult u zeggen u heeft het over recreatie en toerisme, toch het Streekhuis. Ik 
heb in mijn eerste instantie gezegd dat wij van mening zijn, onze fractie is van 
mening dat als het Streekhuis extra werkzaamheden gaat verrichten, dat wij 
vinden dat de kosten van die extra werkzaamheden toegeschreven moeten 
worden aan de projecten waar die werkzaamheden voor dienen. Ook als het 
externen  zijn,  dan  moeten zij  gewoon  bijdragen in  die  kosten.  Even  de 
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vergelijking  met  de  grondexploitatie,  als  wij  kosten  maken  voor  een 
projectontwikkelaar, dan moet hij die kosten ook vergoeden, dus dat geldt ook 
in deze. Dus wij zijn van mening dat de bijdrage aan het Streekhuis niet perse 
structureel moet te zijn. Waarom die koppeling met de Stichting Recreatie en 
Toerisme? Wij zijn van mening dat de stichting heel helder heeft aangegeven 
dat ze eenmalig een extra bedrag nodig hebben van 10.000,-- euro boven de 
5.000,-- euro die al zijn begroot. Wij vinden ons helemaal in die argumentatie. 
Het is nu eenmaal moeilijk om gewoon al heel snel ondernemers bereid te 
vinden om te gaan bijdragen in de kosten die de stichting moet maken. En wij 
vinden ook, als die stichting het goed gaat doen, dat het gewoon een extra 
impuls voor Goirle is. Dus het is heel belangrijk en het is gewoon ook een 
nieuwe economische drager.  Dus wij moeten dat stimuleren. Dat indachtig 
heb ik een amendement, een nieuw amendement samengesteld dat ik u nu 
graag wil voorlezen: 

Amendement A6

De raad van Goirle, in vergadering bijeen op 9 november 2010, 

gehoord  de  beraadslagingen  omtrent  de  vaststelling  van  de 
gemeentebegroting 2011,

besluit:

1. de subsidie voor de Stichting Recreatie en Toerisme in 2011 eenmalig te 
verhogen met 10.000,--

2. de subsidie voor het Streekhuis met hetzelfde bedrag te verlagen 
3. extra werkzaamheden van het Streekhuis te financieren uit de projecten 

waarvoor deze werk-zaamheden plaatsvinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wat ons betreft, als straks de amendementen in stemming gebracht worden, 
dan zou dit amendement, wat dus verder gaat dan dat van de VVD, eerder in 
stemming gebracht moeten worden dan het amendement A4 waar ik het juist 
over had. A5….
     De VOORZITTER: En dat amendement van u, dat noemen we dan even 
amendement 6, oké.
     De heer VAN DER PUT: Maar dan brengt u A6 dus eerder in stemming dan 
A4. Het amendement van de Partij van de Arbeid om het niet autoriseren van 
het krediet van de brandweerkazerne. Even ook in antwoord op de heer Van 
Gulik. Voor ons is dit een principiële kwestie. Dit raakt namelijk recht-streeks 
aan het budgetrecht van de raad. Wij zijn van mening dat als je een notitie in 
de  raad  brengt  die  gaat  over  een  afweging  van  wat  er  met  de 
brandweerkazernes moet gebeuren, waaraan gekoppeld is het besluit tot wel 
of niet nieuwbouw dan wel andere zaken, dat je aan datzelfde raadsbesluit 
moet  hangen  het  voteren  van  een  krediet  om  die  brandweerkazerne 
eventueel mogelijk te maken. Dat voorbereidingskrediet. Dat hoort dus in die 
vergadering thuis. Het gaat niet aan om nu al dat krediet vast te stellen, 
terwijl  je  nog niet eens een besluit  hebt genomen. Het zou ook zo maar 
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kunnen zijn dat je op basis van die notitie zou moeten besluiten om dat 
krediet 60.000,-- of 40.000,-- euro te laten zijn. We weten absoluut nu niet wat 
het is. Dus, nogmaals een heel sterk pleidooi om die 50.000,-- euro pas ter 
beschikking te stellen op het moment dat het raadsbesluit hier aan de orde is 
en op dit moment dus niet te autoriseren. Het geld blijft dus beschikbaar in de 
begroting, alleen gaan we er later over besluiten. 
     De heer VAN DE VEN: Voorzitter, mag ik daar heel even een vraag over 
stellen?  Als  u  het  nu  niet  autoriseert,  dan  blijft  het  beschikbaar  in  de 
begroting, zegt u. U bedoelt in de weerstandsreserve? 
     De heer VAN DER PUT: Nee, het staat als bedrag gewoon nu gemarkeerd in 
de begroting, alleen, het college kan er pas over beschikken als wij er straks 
over besluiten. 
     De heer VAN DE VEN: Het enige verschil zit hem dus inderdaad in, eigenlijk 
besluiten we dan nu ook om die 50.000,-- zolang te parkeren.
     De heer  VAN DER PUT: Te parkeren tot wij gaan discussiëren over de 
brandweerkazerne en een besluit nemen over nieuwbouw dan wel iets anders. 
Voorzitter, ik kom bij de moties. Motie 1 kunnen wij steunen, die neemt u ook 
over. De tweede motie neemt u ook over, naar ik begrepen heb, dus daar 
hoeven  wij  ook  niet  heel  veel  over  te  zeggen.  Motie  3  over  de 
dementieconsulent. Wij hebben daar toch nog wel wat vragen bij, in die zin 
dat we eigenlijk van mening zijn dat deze besluitvorming ook zou moeten 
plaatsvinden in het kader van de discussie over Back to Basics. De wethouder 
heeft  net  in  zijn  beantwoording  aangegeven dat  deze vraagstelling in  de 
discussie over Back to Basics vaak aan de orde is gekomen. Nou, dat is dan 
ook prima het forum waarin wij dus nadere besluitvorming kunnen nemen. Wij 
vinden het op  dit  moment wat prematuur  om dat nu al  te  beslissen.  En 
daarnaast hebben wij ook een beetje het gevoel dat hier toch ook weer sprake 
is van een indirecte formatie-uitbreiding. Ook dat is juist een extra argument 
om toch terug te halen naar die discussie over B to B. Dus wij kunnen op 
voorhand deze motie nog niet  steunen. Motie 4,  de motie van Pro Actief. 
Daarin kunnen wij de argumentatie van het college wel volgen. Wij zouden 
ons wel kunnen voorstellen, wethouder, college, dat er een scan plaatsvindt 
van gemeentelijke gebouwen waar aanpassing gewenst is en zowel op het 
gebied van energie als op isolatie. Dus u zou in beeld kunnen brengen waar 
maatregelen getroffen zouden kunnen worden en als die maatregelen dan 
zodanig uitvallen dat de kosten en de baten elkaar opheffen, dan zouden wij 
dat een uitstekende zaak vinden. Maar vooralsnog kunnen wij deze motie op 
deze argumentatie niet steunen. Motie 5 is ingetrokken door de VVD. Dan 
komen we bij motie 6, het aanpassen van de raadsvergoeding. Wij snappen 
het voorstel, maar we zijn wel van mening dat we voor 2011 nog niet hoeven 
te bezuinigen en wij zeggen eigenlijk dat deze discussie over het inperken van 
de  raadsvergoeding  ook  thuishoort  in  de  takendiscussie.  Dus  vooralsnog 
wordt  dit  niet  gesteund.  Hetzelfde  geldt  eigenlijk  ook  voor  de 
commissievergoedingen. Het gaat eigenlijk om een heel klein bedrag en wij 
zijn echt van mening dat deze kostenvergoeding al een minimale vergoeding 
is voor de kosten die commissieleden moeten maken, dus wat ons betreft blijft 
deze vergoeding gewoon in stand. Dan de motie van de SP over de catering, 
om daarop te bezuinigen. Die is in principe wel sympathiek, maar ook dit 
hoort wat ons betreft thuis in de takendiscussie, dus ook hier maken we even 
pas  op  de  plaats.  Motie  9,  stoppen  met  het  onderzoeken  van  de 
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mogelijkheden van betaald parkeren. Die komt wat ons betreft ook te vroeg. 
Het college heeft een afwegingsnotitie aan ons aangekondigd, dus wat dat 
betreft volgen wij ook de argumentatie van het college. De tiende motie om 
een halteplaats te realiseren. Ja, een heel sympathieke motie. Wat dat betreft 
vinden we hem ook hartstikke goed, mevrouw de Groot, maar het is niet de 
bevoegdheid van het college, dus het blijft niet meer dan een oproep. Dus wat 
ons betreft  is  hij  overbodig.  De motie  van de Lijst  Couwenberg  over  het 
onderhoud kapitaalgoederen wegen, daarin volgen wij de argumentatie van 
het college. Wij steunen deze motie dus niet. Dat geldt ook voor motie 12, als 
het gaat om de financiering van de kunstgrasvelden. Wij zien graag eerst een 
totaalplan met de financiële onderbouwing ervan. Dan motie 13 van Lijst 
Couwenberg om de norm van 100% op te hogen naar 105%. Daar zijn wij het 
mee eens, dus wij kunnen die motie steunen. En onze eigen motie, het zal u 
niet verbazen, de takendiscussie, het woordje ‘kern’ is eraf, die steunen wij en 
die willen wij graag in stemming brengen. Dank u wel. 
     De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van der Put. Meneer van Ostaden, 
aan u het woord.
     De heer VAN OSTADEN: Ik wil nog even terugkomen op de moties 6 en 7. 
We gaan flinke bezuinigingen opleggen aan verenigingen en instanties in onze 
gemeente. Ik denk als we in eigen vlees snijden laten we zien dat we een 
voorbeeldfunctie hebben. Wij denken niet dat mensen uit financieel gewin de 
politiek ingaan, maar uit roeping en in tijden van crisis mag van ons ook iets 
gevraagd worden. En meneer Van der Put, hoorde ik u nou net zeggen dat de 
crisis nog niet aan de gang is en dat bezuinigingen nog niet nodig zijn? 
      De heer VAN DER PUT: Nee, dan hebt u het niet goed begrepen denk ik. 
De  crisis  is  wel  degelijk  aan de  gang, maar voor  ons  ligt  een  sluitende 
begroting,  dus wij  hoeven voor  het  jaar  2011 als  gemeente  nog niet  te 
bezuinigen en als u oproept om nu alvast op de raadsvergoeding te gaan 
korten, dan loopt u wat ons betreft vooruit op de takendiscussie. Wat ons 
betreft is het zeker bespreekbaar, maar in een later stadium, als wij het totale 
takenpakket van de gemeente in beeld hebben. 
      De VOORZITTER: De heer Van Ostaden. En u heeft nog andere punten die 
u naar voren wilt brengen?
      Mevrouw EIKELENBOOM: Voorzitter, ik wil graag nog even reageren op een 
aantal andere moties van ons, daar wil ik een toelichting op geven, vooral wat 
betreft  het  bezuinigen op  de  catering.  Wij  willen  niet  bezuinigen op  het 
personeel en het is mooi dat er al 70.000,-- euro is bezuinigd op de catering, 
maar dat betreft vooral de externe catering van het personeelsrestaurant. Wij 
willen vooral bezuinigen op het borrelen bij tal van recepties en openingen. De 
burger moet de broekriem aantrekken en we moeten deze bestuursperiode 
naar 1,8 miljoen bezuinigingen toe en dan mogen wij het best wat rustiger 
aan  doen  met  het  borrelen.  En  inderdaad,  wij  hebben  ook  een 
voorbeeldfunctie. Dus dat is het idee achter onze motie. Wat de bus betreft 
vinden we het heel fijn dat het college de bushalte terug in het centrum wel 
serieus neemt en wij wachten dan ook de onderhandelingen af. Dan nog wat 
opmerkingen over betaald parkeren. Dat hoeft…
    De VOORZITTER: Maar, begrijp ik uit uw woorden dat u zegt we wachten 
dat af, we trekken de motie in, of handhaaft u uw motie?
    Mevrouw EIKELENBOOM: Nee, we trekken de motie niet in. Dan wilde ik 
even verdergaan over het betaald parkeren. Dat hoeft wat ons betreft echt 
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niet onderzocht te worden. De concurrentiepositie van De Hovel is voor ons 
zwaarwegend genoeg om het hele idee van betaald parkeren nu al  af  te 
blazen. De feiten wat betreft De Hovel zijn overduidelijk. Straks hebben we 
nog wel een parkeerterrein, maar geen winkels meer en we moeten beslist 
alles doen ten gunste van de ondernemers op De Hovel. Dus geen betaald 
parkeren en ook geen onderzoek. 
    De heer  DE ROOIJ:  Voorzitter, mag ik hierop reageren, ten laatste? Ja, 
betaald parkeren, u weet hoe het CDA daar in zit. Wij waren daar al duidelijk 
over ten tijde van de verkiezingen. Maar wij gaan deze motie niet steunen en 
ik wil daar toch een uitleg bij geven. In onze beleving is deze motie op dit 
moment overbodig. Vandaag bestaat er geen betaald parkeren in Goirle en 
ook morgen niet. Er komt - de parkeergarage is een uitzondering daarop - er 
komt binnenkort een notitie, een afwegingsnotitie over het parkeerbeleid in 
Goirle en dat lijkt mij het goede moment om met elkaar te discussiëren over 
het parkeren, of al dan niet betaald parkeren. Dat is de reden dat wij de motie 
niet steunen. Dat staat los van onze opvatting over betaald parkeren. 
    Mevrouw EIKELENBOOM: Dat is heel duidelijk, uw verhaal. Het gaat in dit 
geval om een onderzoek over betaald parkeren en wat dat betreft hoeft dat 
voor ons ook niet door te gaan. De motie blijft gewoon staan. 
     De VOORZITTER: Dat was het? Dan vraag ik aan de heer Couwenberg of hij 
nog een aantal zaken wil toevoegen.
     De heer  COUWENBERG:  Nou,  voorzitter,  de eerste instantie is  goed 
gegaan, alleen, het CDA begon nogal stroperig. Ze was zelfs over de tijd, 
maar dat zal ik haar maar vergeven, want het is tenslotte weer een nieuw 
begin en we moeten het allemaal maar weer samen proberen. Ik vind dat het 
overigens toch goed gaat, ontspannen en de werkwijze staat me nogal aan. 
Dan de antwoorden. Ik heb gezegd dat ik tegen de begroting zou stemmen. Ik 
heb  ook  aangegeven waarom.  Ik  heb  gezegd  het  tweede  plan  heb  ik 
doorgelicht en we zitten in scenario 1 en daar zitten we nu onder, ver onder, 
22%. Velen weten nog hoe dat in het verleden gegaan is. Vooral D66, Van de 
Ven toentertijd. Die zei wij geven daar geen geld aan uit, wij hebben geen 
geld, het is veel te duur. Hetzelfde kwam van de PvdA, van mevrouw Van den 
Brand, die zei we hebben geen geld, het is veel te duur. Maar zijn we….
     Mevrouw VAN DEN BRAND: Even ter correctie, wij hebben toentertijd met 
het tweede beheersplan niet ingestemd, omdat we toen nog niet wisten of het 
geld beschikbaar was en we hielden niet van papieren tijgers. 
     De heer COUWENBERG: Moet ik het voorlezen? Ik heb het bij me, maar 
goed, dat zal ik nou maar niet doen. Ik vind het eigenlijk jammer, kijk, het is 
een  ondoorzichtig  iets  en  het  kost  ontzettend veel  geld.  Het  gaat  om 
miljoenen, miljoenen en nog eens miljoenen. Het is hetzelfde als met het 
sportpark,  daar  hebben we  ook  een motie over  ingediend, dat  kost  ook 
miljoenen. Dan kom je bij mensen en die zeggen, ja, dat kan toch niet, maar 
als je al die rapporten en notulen doorleest en je belt de provincie nog eens 
op, dan weet je precies hoe de vork in de steel zit. We komen straks nog heel 
veel geld tekort. Dan over de langdurigheidstoeslag. Wethouder Sperber zei u 
hebt  geen  dekking  aangegeven.  Ik  heb  wel  dekking  aangegeven,  de 
algemene bestemmingsreserve het eerste jaar en dan kijken of het integraal 
opgenomen kan worden in de begroting. Ik vind het diep treurig dat er zo 
weinig mensen op ingaan als het gaat over armen. Hier, de Kalverstraat en de 
Tilburgseweg, op het einde, daar lopen ze met een langdurigheidstoeslag van 
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120%. In Waalwijk, waar onze griffier vandaan komt, 120%, heel de regio. Ik 
wil maar zeggen, en dan gaat het maar om kleine bedragen en hoe dikwijls, 
we kunnen toch mensen te goed doen en toch nog zeggen van nou, laat ze 
meedoen, laat ze proberen overal in mee te draaien. Voorzitter, ik hoop toch 
nog op partijen die in ieder geval net als Lijst  Riel, die hebben in eerste 
instantie vorig jaar voorgestemd, die stemmen natuurlijk zonder meer voor, 
maar laat ook de VVD eens een keer over zijn hart strijken en zeggen van nou, 
laat die mensen ook maar eens een keer gaan. 
     De heer SWAANS: Meneer Couwenberg, ik laat dat doen, als u het niet erg 
vindt. 
     De  heer  COUWENBERG:  Goed.  Dan de  amendementen.  Het  eerste 
amendement, daar ben ik voor. Het tweede, daar ben ik op tegen. Het derde, 
daar  ben  ik  ook  voor.  Dan  het  amendement  van  de  VVD,  dat  is 
teruggetrokken,  dat  waren  er  twee.  De  Partij  van  de  Arbeid  heeft  een 
amendement ingediend, dat komt nog in stemming. Deze ben ik tegen, de 
Partij  van  de  Arbeid  ben  ik  voor.  Dan  het  amendement  van  de 
brandweerkazerne, ja, dat is een beetje moeilijk. Die 50.000,-- euro, als die al 
geparkeerd staan, dan kun je ze altijd bestemmen, maar toch, ondanks alles, 
stem ik toch voor die 50.000,-- euro, voor dit amendement. Dan de moties. 
Motie M1, voor. M2 is overgenomen, heb ik begrepen. Dan motie 3, daar ben 
ik echt voor, want dat is toch wel een maatschappelijk gebeuren. Mevrouw de 
Groot staat er veel dichter bij natuurlijk, die heeft daar veel meer kijk op in 
haar maatschappelijk doen. Ik vind toch dat dit onderwerp in de toekomst 
steeds meer aandacht zal vragen. Ook landelijk wordt er veel aandacht aan 
besteed. Ik kan van harte iedereen aanbevelen om deze motie te steunen, 
dus  voor.  Motie  4,  Van  den  Hout,  klimaat.  Er  is  een  regionaal 
klimaatbeheersbureau in het leven geroepen. Alle gemeenten kunnen daaruit 
pakken. De heer Van der Put van de Partij van de Arbeid zei er is een andere 
mogelijkheid  om de burgers  te  betrekken.  Ik  denk toch dat  we met een 
minimale aandacht moeten doen om de mensen te proberen te bewegen, 
omdat het milieu de toekomst is en dat bedoelt meneer Van den Hout, dus ik 
ben  voor  die  motie.  Dan  heb  ik  nog  iets  van  de  heer  Swaans,  dat  is 
ingetrokken. M6…
     De heer SWAANS: De VVD, meneer Couwenberg.
     De heer COUWENBERG: Ja, sorry, nee, het is meneer Swaans. U bent toch 
van Rutte? 
     De heer SWAANS: Hij heeft me nog niet gevraagd.
     De heer COUWENBERG: De Socialistische Partij. Het gaat over de moties 6 
en 7. Daar moet de raad een beslissing over nemen. Ik vind het een moeilijk 
iets.  Ik  ben in  ieder  geval  tegen  en  ik  zal  zeggen waarom.  Je  moet  er 
ontzettend veel uren aan besteden. Je moet je er naar kleden en gedragen en 
dat kost geld en ik vind, als ik omreken wat we eraan doen per maand, dan 
heb ik maar vijf euro per uur en dat is zeer weinig, dus ik ben tegen die motie. 
Over de motie van de Verordening rechtspositie commissieleden, om die te 
vergoeden. Het is al eerder gezegd, die mensen moeten zich voorbereiden. Ik 
heb het al in de aanvulling gezegd, je moet er toch netjes uitzien, je moet een 
tas hebben, je moet contacten hebben met mensen, dus ik vind deze motie 
overbodig. Dan heb ik  nog de motie  M8. Dat gaat over de catering. We 
hebben momenteel  nog maar 8.000,-- euro te  verteren. Daar zit  dan het 
personeel bij en dan blijft er al niet meer veel over. Ik heb zelf ook al bij veel 



303 9 november 2010

gemeenten gekeken en bijeenkomsten en het wordt steeds kariger, ook hier 
bij de buurgemeente Tilburg. Het wordt steeds minder. Maar hier is het ook 
heel wat minder. Straks komt u nog met het voorstel van alleen water is gratis 
en de rest moet je betalen, of iets dergelijks. Dus ik ben tegen. Motie 9 gaat 
over de Hovel, het parkeren. Daar moet ik de SP gelijk in geven. Die hebben 
er al dikwijls op gehamerd. We hebben een parkeerkelder en velen van ons 
weten dat wel of komen er wel eens en die zien van die parkeerkelder een 
derde leeg. Daar moet verandering in komen. Dat komt niet alleen maar door 
bewegwijzering; we moeten daar actief beleid in gaan voeren. Dan denk ik dat 
we een heel stuk zullen kunnen slagen. Voorzitter, ik ben voor die motie, maar 
dan wel een berekening maken van parkeerkelders, hoe lossen we dat het 
beste op. Zo kunnen we de koopkracht van onze burgers hier houden en niet 
naar de buren laten gaan. Wij moeten mensen aantrekken. Dus daar ben ik 
voor.  Dan motie 10. De bushalte speelt al  heel lang. Twee jaar heb ik bij 
Tilburg gelopen en heb ik diverse mensen ook gesproken die dan al bezig 
waren met de provincie om die bushaltes daar in  Tilburg  te  creëren.  Wij 
kunnen dat ook doen. Wij kunnen als raadsleden zelf naar de provincie bellen. 
We  kunnen  afspraken maken.  We kunnen zelf,  van verschillende fracties, 
kunnen we zeggen van nou,  dat is  het probleem, dat gaan we zelf  eens 
oplossen. Dus ik ben voor dit voorstel. Dan die andere, het voorstel van het 
kapitaal onderhoud en goederen, daar ben ik voor. En de begroting van het 
sportveldgebeuren, daar ben ik ook voor, al is het maar dat het aandacht 
krijgt in het dorp en bij de verenigingen.
    De VOORZITTER: U handhaaft dus uw moties?
    De heer COUWENBERG: Ja. Langdurigheidstoeslag, heb ik al gezegd. Daar 
verwacht ik  van  dat  hij  een  grote  meerderheid  zal  halen.  Dat  was  het, 
voorzitter.
    De VOORZITTER: Dank u wel. Zijn er nog andere vragen? De heer Van Gulik 
zou nog het een en ander zeggen en aan de heer Van Gulik wil ik ook vragen 
of hij de moties die overgenomen zijn door het college wil handhaven? 
    De heer VAN GULIK: Nou, voorzitter, het gaat maar om één motie van Lijst 
Riel-Goirle,  motie  1,  en  die  hoeven wij  niet  te  handhaven,  want  die  is 
overgenomen, dus die trekken wij in. Ik wilde ook nog graag, in aansluiting op 
wat meneer Swaans van de VVD net zei, motie 6 en 7, daar zijn wij ook tegen 
en ja, de motivatie is al meerdere keren gegeven. Dan wil ik wel even vragen, 
voorzitter, om een kleine schorsing voor amendement 6, om dat nog even 
goed door te praten, want dat is een verzwaring van amendement 4. Ik weet 
niet of het college eerst antwoord kan geven en dat we dan schorsen, of 
moeten jullie daarvoor ook even schorsen? 
    De VOORZITTER: U wilt eerst de reactie van het college op die motie horen?
    De heer  VAN GULIK: Nou, dat is de vraag, of het college al een reactie 
daarop kan geven, maar dan willen wij toch even daarna een kleine schorsing 
hebben.
    De VOORZITTER: Een kleine schorsing is een paar minuten, oké. Wethouder 
Verhoeven.
    Wethouder  VERHOEVEN:  Voorzitter,  op  het  gevaar  af  dat  het 
collegestandpunt inmiddels veranderd is, ik denk het niet. De strekking van 
uw amendement is hetzelfde als bij uw vorige. De motivatie om dat niet over 
te nemen van collegezijde is dezelfde. Het is maar zeer de vraag of de uren 
van  die  streekhuismedewerker  naar  die  projecten  toegeschreven  kunnen 



304 9 november 2010

worden. Er zijn ook een aantal werkzaamheden die hij gewoon uitvoert voor 
de gemeente en in die zin is hij dan een redelijk voordelige arbeidskracht op 
dat moment. Dus weliswaar zou je kunnen spreken van inhuur, maar toch ook 
voor een heel ander tarief en op een heel andere manier dan dat dat normaal 
gebeurt.  Ik  kan  me  zo  voorstellen  dat  ook  het  adviseren  bij 
bestemmingsplannen,  taken  die  de  gemeente  wel  moet  doen  voor  die 
projecten,  dat  die  toch  door  die  streekhuismedewerker  gedaan  moeten 
worden. Dus ik kan op dit moment niet goed de inschatting maken in hoeverre 
die uren weggeschreven zouden kunnen worden en om daarmee zomaar het 
bedrag te halveren, dat kan ik niet overzien en vandaar dat de motivatie van 
het college wat mij betreft hetzelfde blijft om hem niet over te nemen.
     De heer VAN DER PUT: Voorzitter, een korte interruptie. Er stond al een 
budget van 15.000,-- euro. Dat wordt dan 20.000,-- euro. En als je het hebt 
over de kosten van de bestemmingsplannen, dan komen die kosten gewoon 
op de kosten van het bestemmingsplan zelf. 
     Wethouder VERHOEVEN: Ik kan me zo voorstellen dat bij de projecten die 
ik genoemd heb slechts als voorbeeld, ik noem maar iets, het verplaatsen van 
de golfbaan of het aanleggen van die natte natuurparelen aan de Poppelse 
Ley, dat daar een aantal zaken nodig zijn die echt werk van de gemeente zijn. 
Het aanvragen van subsidie, het begeleiden van zo’n subsidieaanvraag, de 
juiste weg wijzen, mensen bezoeken met de kennis van zaken, dat is niet altijd 
weg te schrijven. Dus vandaar dat we die expertise en die hulp zelf willen 
inhuren.
     De heer VAN DER PUT: Nog een heel korte interruptie dan, voorzitter, als u 
het  goed  vindt.  We  hadden  nog  een  paar  ambtenaren  over  die  zeer 
gekwalificeerd waren.
     Wethouder  VERHOEVEN: Maar daarvoor heb ik al zo’n lange reeks van 
oplossingen genoemd dat ik deze daar niet achteraan wil zetten. 
     De VOORZITTER: Goed, dan is er de vraag om een paar minuten schorsing. 
Ik  schors  voor  vijf  minuten  en  dan  beginnen  we  weer.  Ik  schors  de 
vergadering.
     De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Meneer van Gulik, u had om 
de schorsing gevraagd, omdat u nog het een en ander wilde overleggen. Ik 
geef u het woord.
     De heer  VAN GULIK: Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hadden de schorsing 
gevraagd over het amendement 6 en wij zullen als Lijst Riel-Goirle tegen dit 
amendement stemmen en wij blijven gaan voor amendement 4 van de VVD. 
Dank u wel. 
     De VOORZITTER: Dank u wel. Dames en heren, ik heb het gevoel dat u het 
een en ander voldoende met elkaar gewisseld hebt. Ik zie u daarbij knikken en 
ik zie geen protestknikken, dus ik ga ervan uit dat we dan nu over kunnen 
gaan tot de stemming.

Stemming over moties en amendementen, vaststelling begroting

      De VOORZITTER: Van de amendementen eerst en daarna van de moties 
en dan over de begroting. U bent het daarmee eens? Goed. Dan beginnen we 
bij de amendementen en dan breng eerst in stemming amendement 1. Ik ga 
niet allemaal herhalen wat ervan is gezegd en welke titel het is. Dat weet u 
ondertussen.  Ik  zou  u  willen  vragen om  bij  handopsteken  te  stemmen. 
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Amendement 1,  wie  is  vóór  dit  amendement?  Het  gaat  over  structurele 
subsidies. Dat is de fractie van Pro Actief Goirle, de Lijst Couwenberg en de 
SP,  dus  dat  zijn  5  stemmen. De meerderheid stemt dus  niet  in  met  dit 
amendement. Dan is het amendement verworpen.

Uit  stemming  bij 
handopsteken blijkt dat

amendement  1  wordt 
verworpen met 5

stemmen  voor  en  13 
stemmen tegen.

       De  VOORZITTER:  Dan  gaat  het  over  amendement 2,  over  het 
frictiebudget veiligheid. Wie is voor dit amendement? Dan is dat de fractie 
van Pro  Actief  Goirle,  2,  Lijst  Couwenberg  1,  SP 2  en CDA 3.  Dat  zijn  8 
stemmen voor. De rest is tegen. Daarmee is het amendement verworpen.

Uit  stemming  bij 
handopsteken blijkt dat

amendement  2  wordt 
verworpen met 8

stemmen  voor  en  10 
stemmen tegen.

      De VOORZITTER: Amendement 3, onderzoek sporthal De Haspel. Mag ik u 
vragen,  wie  is  voor  dit  amendement?  Dat  is  Pro  Actief  Goirle  2,  Lijst 
Couwenberg 1, SP 2 en CDA 3. Daarmee is dit amendement verworpen. 

Uit  stemming  bij 
handopsteken blijkt dat

amendement  3  wordt 
verworpen met 8

stemmen  voor  en  10 
stemmen tegen.

      De VOORZITTER: Dan gaan we niet over naar A4, maar naar A6, het laatst 
ingediende amende-ment, omdat dat verder straks dan A4 over hetzelfde 
onderwerp. Ik mag u vragen, wie is voor amendement 6? Dat is Pro Actief 
Goirle 2,  Lijst Couwenberg 1,  Partij  van de Arbeid 2.  Daarmee is  dat een 
minderheid, dus is dit amendement 6 verworpen.
     De heer  SWAANS: Voorzitter, mag ik daarbij  nog een stemverklaring 
afleggen namens de VVD, of heeft dat geen zin meer?
     De VOORZITTER: Dat mag u doen, dat staat uw vrij. Uw eigen amendement 
komt dan nu in stemming hè? 
     De heer SWAANS: Ik wilde het bij amendement 6 doen van de PvdA. 
      De VOORZITTER: Oké, gaat uw gang.
      De heer  SWAANS:  De VVD hecht enorm aan de bijdrage voor  het 
Streekhuis en met name omdat het Streekhuis toch ontzettend veel betekent 
voor het buitengebied en omdat er in ons buitengebied ook ontzettend veel 
gebeurt.  Via  dit  amendement zouden we een risico kunnen lopen dat de 
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dekking voor de 30.000,-- euro voor het Streekhuis er niet meer komt en dat 
risico wil de VVD niet lopen en dat is de reden waarom de VVD tegen stemt. 
      De VOORZITTER: Dank u wel.

Uit  stemming  bij 
handopsteken blijkt dat

amendement  6  wordt 
verworpen met 5

stemmen  voor  en  13 
stemmen tegen.

     De  VOORZITTER: Dan komt nu amendement 4 in stemming en ik wil 
vragen wie voor  amendement 4  is,  waar  het  ook  gaat over  de Stichting 
Recreatie en Toerisme Goirle? Dan is dat voor Lijst Riel-Goirle 6, VVD 2, Lijst 
Couwenberg 1, Partij van de Arbeid 2, CDA 3. Aangenomen. 

Uit  stemming  bij 
handopsteken blijkt dat

amendement  4  wordt 
aangenomen met

14  stemmen voor  en  4 
stemmen tegen.

      De VOORZITTER: Dan komt amendement 5, het niet autoriseren krediet 
brandweerkazerne. Mag ik de raad vragen, wie is voor dit amendement? Dan 
is duidelijk dat dat aangenomen is, want alle stemmen zijn voor. 

Uit  stemming  bij 
handopsteken blijkt dat

amendement  5  met 
algemene stemmen

(18) is aangenomen.

     De VOORZITTER: Dan zijn we door de amendementenstemming heen en 
dat betekent dat we dan overgaan naar de moties. Motie 1 is ingetrokken 
omdat hij is overgenomen door het college. Dan beginnen we bij motie 2 van 
het CDA. Die is overigens ook overgenomen door het college, maar het CDA 
wil hem toch in stemming brengen. Dus ik mag de raad vragen: wie is voor 
motie 2, renovatie sportparken? Iedereen is er voor. Daarmee is hij in ieder 
geval aangenomen .
     De  heer  VAN  DER  PUT:  Voorzitter,  als  u  het  toestaat  een  korte 
stemverklaring.  Wij  zijn  voor,  ondanks  de  toevoeging van  ongeacht  de 
financieringsvormen. We wachten de voorstellen van het college af met de 
financiële onderbouwing. 
     De VOORZITTER: Dank u wel. 

Uit  stemming  bij 
handopsteken blijkt dat 

motie  2  met  algemene 
stemmen (18) is
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aangenomen. 

     De  VOORZITTER:  Het  CDA  heeft  ook  een motie ingediend over  de 
dementieconsulent. Die brengen we ook in stemming. Ik mag de raad vragen: 
wie is voor deze motie? Die is aangenomen met de stemmen van Lijst Riel-
Goirle voor, Pro Actief voor, VVD voor, Lijst Couwenberg voor, SP voor en CDA 
voor. Dat is de meerderheid. 

Uit  stemming  bij 
handopsteken blijkt dat

motie  3  wordt 
aangenomen met 16

stemmen  voor  en  2 
stemmen tegen.

     De VOORZITTER: Dan komt motie 4, klimaat en milieu. Ik vraag aan de 
raad wie is voor deze motie? Dat is de fractie van Pro Actief Goirle 2, Lijst 
Couwenberg 1, SP 2. Daarmee is deze motie verworpen. 
     De heer VAN DER PUT: Mag ik ook hier een korte stemverklaring geven, 
voorzitter? Wij zijn tegen, maar wel de kanttekening dat wij ervoor zijn om een 
scan  te  laten  plaatsvinden  bij  alle  gemeentelijke  gebouwen  waar 
energiebesparing dan wel isolatie mogelijk is,  kosten en baten in het oog 
houdend.
     De VOORZITTER: Dank u wel.

Uit  stemming  bij 
handopsteken blijkt dat

motie 4 wordt verworpen 
met 5 stemmen 

voor  en  13  stemmen 
tegen. 

      De VOORZITTER: De motie 5 is ingetrokken, omdat het college hem heeft 
overgenomen.  Dan  komt  motie  6.  Dat  gaat  over  het  aanpassen 
raadsvergoeding en  onkostenvergoeding raadsleden.  Ik  mag aan de  raad 
vragen: wie is voor deze motie? Dat is Pro Actief Goirle 2, SP 2, en daarbij is 
deze motie verworpen.

Uit  stemming  bij 
handopsteken blijkt dat

motie 6 wordt verworpen 
met 4 stemmen

voor  en  14  stemmen 
tegen.

     De  VOORZITTER: Motie 7. Ik mag ook weer de stemming van de raad 
vragen. Wie is voor deze motie? Dat is Pro Actief Goirle 2, SP 2. Daarmee is 
ook deze motie verworpen.
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Uit  stemming  bij 
handopsteken blijkt dat

motie 7 wordt verworpen 
met 4 stemmen

voor  en  14  stemmen 
tegen.

     De  VOORZITTER: Dan komt motie 8, versobering catering. Ook hier de 
vraag aan de raad: wie is voor deze motie? De 2 leden van de SP. Daarmee is 
deze motie verworpen.

Uit  stemming  bij 
handopsteken blijkt dat

motie 8 wordt verworpen 
met 2 stemmen

voor  en  16  stemmen 
tegen.

     De VOORZITTER: Dan komt motie 9 over het betaald parkeren. Ik vraag 
aan  u:  wie  is  voor  deze  motie?  Motie  9,  betaald  parkeren.  Dat  is  Lijst 
Couwenberg 1, SP 2. Daarmee is deze motie ook verworpen.

Uit  stemming  bij 
handopsteken blijkt dat

motie 9 wordt verworpen 
met 3 stemmen

voor  en  15  stemmen 
tegen.

     De VOORZITTER: Dan komt de busverbinding centrum, zorgcentrum St. 
Elisabeth, motie 10. Ook hierbij de vraag: wie is voor deze motie? Dat is de 
Lijst Riel-Goirle 6, Pro Actief Goirle 2, VVD 2, Lijst Couwenberg 1, SP 2, CDA 3. 
     De heer VAN DER PUT: Voorzitter, ook hier graag een korte stemverklaring. 
Wij hebben niet voorgestemd, alhoewel het een sympathieke motie is, maar 
het is niet de bevoegdheid van het college. De provincie gaat daarover. Dus 
het is zinloos om hier voor te zijn.
     De VOORZITTER: Uw stemverklaring wordt hierbij betrokken.
     De heer HENDRICKX: Ik wil ook graag een stemverklaring afleggen namens 
het CDA. Wij steunen deze motie omdat het vooral een symbolische steun is 
en  een oproep  aan het  college om voortdurend dit  onderwerp onder de 
aandacht te hebben en te agenderen.
     De  VOORZITTER: Dank u wel. Ook uw stemverklaring is hierbij bij het 
verhaal betrokken. 

Uit  stemming  bij 
handopsteken blijkt dat

motie  10  wordt 
aangenomen met 16

stemmen  voor  en  2 
stemmen tegen.



309 9 november 2010

      De VOORZITTER: Dan komen we op motie 11. Dat gaat over onderhoud 
kapitaalgoederen wegen. De motie wordt ook in stemming gebracht en ik 
vraag u: wie is voor deze motie? Dat is Lijst Couwenberg 1. Daarmee is de 
motie verworpen.

Uit  stemming  bij 
handopsteken blijkt dat

motie  11  wordt 
verworpen met 1 stem

voor  en  17  stemmen 
tegen.

      De VOORZITTER: Dan motie 12, de begroting van 2011. Die heeft u ook in 
stemming gebracht. Kunstgrasvelden enzovoorts. Wie is voor deze motie? Dat 
is Lijst Couwenberg 1 en daarmee is deze motie verworpen.

Uit  stemming  bij 
handopsteken blijkt dat 

motie  12  wordt 
verworpen met 1 stem

voor  en  17  stemmen 
tegen.

      De  VOORZITTER: En dan motie 13, de verhoging van de norm om in 
aanmerking te komen voor langdurigheidstoeslag. Die motie gaat het over. 
Wie is voor deze motie? Dat is Lijst Riel-Goirle 6, Pro Actief Goirle 2, VVD 2, 
Lijst Couwenberg 1, SP 2 en Partij van de Arbeid 2 en 3 mensen niet voor, dus 
deze is aangenomen.
      De heer SWAANS: Voorzitter, mag ik daarbij een stemverklaring afgeven? 
De VVD stemt voor omdat in ieder geval de geruchten gaan dat het kabinet 
plannen heeft om het landelijk naar 110% te tillen. Dat is de reden van onze 
voorstem.
      De heer COUWENBERG: Nee, dat kan niet, want het is nu 120. U moet iets 
wel goed lezen hè! 
      De  heer  SWAANS:  Dank u  wel  voor  deze  ondersteuning,  meneer 
Couwenberg.

Uit  stemming  bij 
handopsteken blijkt dat

motie  13  wordt 
aangenomen met 15 

stemmen  voor  en  3 
stemmen tegen.

      De  VOORZITTER:  Dan  gaan  we  over  naar  motie  14.  Dat  is  de 
takendiscussiemotie.  Wel  overgenomen  door  het  college,  maar  wel  in 
stemming te brengen. Daarom vraag ik aan de raad: wie is voor deze motie? 
Dat is Lijst Riel-Goirle 6, Pro Actief Goirle 2, VVD 2, Lijst Couwenberg 1, SP 2, 
Partij van de Arbeid 2.  Daarmee is deze motie ook aangenomen. 
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Uit  stemming  bij 
handopsteken blijkt dat 

motie  14  wordt 
aangenomen met 15

stemmen  voor  en  3 
stemmen tegen. 

      De VOORZITTER: Dan hebben we de stemming over de amendementen en 
de moties gehad en dan komen we tot de stemming over de begroting. Wenst 
u daar stemming over, over de begroting? Ja? Dan vraag ik wie er instemt met 
de begroting? Dan constateer ik dat Lijst Riel-Goirle akkoord gaat, Pro Actief 
instemt, de VVD instemt,…
      De heer COUWENBERG: Voorzitter, een stemverklaring. Ik ben op één punt 
gevallen….
      De VOORZITTER: Wacht even, ik ben nog heel even aan het tellen, de SP 
2,  de Partij  van de Arbeid 2  en het  CDA ook voor.  Dan geef ik  de heer 
Couwenberg van de Lijst Couwenberg het woord voor zijn stemverklaring. 
      De heer COUWENBERG: Ik ben tegen de begroting omdat er drie ton is 
wegbezuinigd bij de wegen en we zitten al ver onder het niveau. Dat vind ik 
jammer. We doen aan kapitaalvernietiging. Maar we komen elkaar nog tegen.
      De VOORZITTER: Dank u wel. Dan hebben we uw stemverklaring daar ook 
bij betrokken en is de begroting aangenomen.

Uit  stemming  bij 
handopsteken blijkt dat

de begroting 2011 wordt 
aangenomen

met 17 stemmen voor en 
1 stem tegen.

2. VASTSTELLEN VERORDENING  TOT HEFFING EN INVORDERING VAN   
ONROERENDE  ZAAK-BELASTING  2011  EN  BIJBEHORENDE 
TARIEVENTABEL

De  VOORZITTER:  Voor  het  belastingjaar  2011  moet  de 
belastingverordening  onroerende  zaakbelasting  2011  en  de  bijbehorende 
tarieventabel vastgesteld  worden  door  uw  raad.  De  tarieven Ozb  in  dit 
voorstel  zijn  berekend  op  basis  van  de  uitgangspunten  uit  de  zojuist 
vastgestelde programma-begroting en dat betekent een maximale stijging 
van 1,1% van de lasten voor de burger bij een normale waardeontwikkeling. 
Daarnaast is bij de berekening van de tarieven rekening gehouden met de 
verwachte waardeontwikkeling voor 2011 van de panden binnen de gemeente 
Goirle, zodat de begrote opbrengsten gerealiseerd kunnen worden. U kunt 
daarmede instemmen? 

Zonder  hoofdelijke  stemming 
wordt

conform het voorstel besloten.



311 9 november 2010

3. VASTSTELLING VERORDENING TOT HEFFING EN INVORDERING VAN   
LEGES 2011 EN BIJBEHORENDE TARIEVENTABEL

       De  VOORZITTER:  Voor  het  belastingjaar  2011  moet  ook  de 
legesverordening opnieuw vastgesteld  worden door de gemeenteraad. Dit 
raadsvoorstel en besluit heeft betrekking op de leges dus. De tarieven zijn 
berekend  op  basis  van  de  in  de  programmabegroting  opgenomen 
uitgangspunten en dat betekent dat rekening is gehouden met een stijging 
van het inflatiepercentage van 1,5% van de gezinsconsumptie. Verder zijn in 
de tarievenlijst  nog een aantal  andere wijzigingen doorgevoerd die in het 
voorstel zijn opgesomd. U moet dan bijvoorbeeld denken aan de mogelijkheid 
om iemand te benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand, dit als extra 
dienstverlening aan de burger. U stemt hiermee in? Dan is ook dit agendapunt 
aangenomen.

Zonder  hoofdelijke  stemming 
wordt

conform het voorstel besloten.

4. VASTSTELLING VERORDENING TOT HEFFING EN INVORDERING VAN   
AFVALSTOFFEN-HEFFING EN REINIGINGSHEFFINGEN 2011

      De  VOORZITTER:  Voor  het  belastingjaar  2011  dienen  de 
belastingverordeningen vastgesteld te worden door de gemeenteraad en dit 
raadsvoorstel en besluit heeft betrekking op de reinigingsheffing. De tarieven 
zijn bepaald op basis van de uitgangspunten die in de programmabegroting 
zijn opgenomen. Afvalstoffenheffing is gericht op dekking van de kosten van 
de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Eenpersoons huishoudens gaan 
in 2011 2,70% minder betalen dan in 2010 en meerpersoons huishoudens zijn 
0,7% goedkoper uit. Het reinigingsrecht is een heffing gericht op het gebruik 
van de door de gemeente verstrekte bedrijfscontainers en de inzameling van 
bedrijfsafval.  Dit  tarief  is  gekoppeld  aan  het  tarief  van  meerpersoons 
huishoudens en daalt dus ook licht. U gaat akkoord met dit voorstel? Aldus 
besloten. 

Zonder  hoofdelijke  stemming 
wordt

conform het voorstel besloten.

5. VASTSTELLEN VERORDENING TOT HEFFING EN INVORDERING VAN DE   
RIOOLHEFFING  2011  EN  BIJBEHORENDE  TARIEVENTABEL  EN  DE 
VERORDENING  TOT  HEFFING  EN  INVORDERING  EENMALIG 
RIOOLAANSLUITRECHT 2011 EN BIJBEHORENDE TARIEVENTABEL

        De  VOORZITTER:  Voor  het  belastingjaar  2011  dienen  de 
belastingverordeningen  vastgesteld  te  worden  ook  door  uw  raad  en  dit 
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raadsvoorstel  en  besluit  hebben  betrekking  op  het  eenmalige  riool-
aansluitrecht en de rioolheffing. De tarieven zijn berekend op basis van de in 
de  programmabegroting  opgenomen  uitgangspunten  en  het  eenmalig 
aansluitrecht wordt  met het  inflatiecijfer  van 1,5% verhoogd. Volgens het 
raadsbesluit bij het verbreed gemeentelijk rioleringsplan uit december 2009 
stijgen de lasten met 8,5%. U kunt instemmen met dit agendapunt? Aldus 
besloten. 

Zonder  hoofdelijke  stemming 
wordt

conform het voorstel besloten.

6. VASTSTELLEN VERORDENING TOT  HEFFING  EN  INVORDERING  VAN   
HONDENBELASTING 2011 EN BIJBEHORENDE TARIEVENTABEL

      De VOORZITTER: Voor de aanvang van het belastingjaar dienen de nieuwe 
tarieven berekend te worden. Vervolgens dienen deze vastgesteld te worden 
door uw raad. Eind 2007 is in Goirle de hondenbelasting weer ingevoerd. Voor 
het bepalen van het tarief voor de hondenbelasting is het uitgangspunt dat de 
opbrengsten overeen moeten komen met het bedrag van het  beleid met 
betrekking tot de honden en het tarief voor 2011 stijgt met 1,1%. De stijging 
wordt veroorzaakt door stijging van de kosten door inflatie en een afname van 
het aantal honden. U stemt in met dit voorstel? Aldus besloten.
      De heer SWAANS: Mag ik daar iets aan toevoegen, voorzitter? Ik heb de 
wethouder gevraagd om een specificatie van de lasten, maar die staan keurig 
voorgekauwd in het raadsvoorstel. Dus prima.
      De VOORZITTER: Dank u wel. Meneer Couwenberg.
      De heer COUWENBERG: Ik wil geacht worden te hebben tegengestemd. Ik 
heb altijd tegen de hondenbelasting gestemd en er is vanavond veel over 
gesproken, mensen die de hondenbelasting af wilden schaffen, maar geen wol 
op de klos. 
      De heer  VAN DE VEN: Voorzitter, mag ik dan de heer Couwenberg iets 
vragen? Waar hij dan het gat in de begroting wat dan geslagen wordt mee wil 
dekken.
      De heer COUWENBERG: Dat had ik wel verwacht; dat komt elke keer. Ik 
zou zeggen de Algemene Weerstandsreserve, dat zou misschien een keertje 
kunnen en  anders ja,  ik  zou  het  ook  niet  weten.  Dan zouden we  in  de 
begroting iets moeten zoeken. 
      De heer VAN DE VEN: Als je ergens tegen bent, dan ga je zoeken naar een 
dekking  daarvoor.  Als  u  een gat  slaat in  de  begroting mogen wij  van  u 
verwachten dat u daar ook een voorstel voor heeft.
      De heer COUWENBERG: Ja. Nou, dat heb ik bij de wegen wel kunnen doen, 
toen heb ik bij die drie ton gezegd dat moet je op een andere wijze doen, het 
college moet dat maar eens boven de tafel  halen, want we kunnen geen 
begroting gaan schieten met wegen waar we niet meer op kunnen lopen, ik 
wil  maar  zeggen,  waar  we  niks  aan  hebben. Nou,  hondenbelasting,  dat 
zouden we uit de Algemene Weerstandsreserve kunnen halen.
      De VOORZITTER: Ik constateer dat er één tegenstem is, maar dat de rest 
van de raad hiermee instemt. Dan is het besloten, zoals al eerder gesteld.
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Zonder  hoofdelijke  stemming 
wordt

conform het voorstel besloten, 
met de

aantekening  dat  de  hr. 
Couwenberg 

tegen het voorstel is.

7. VASTSTELLEN VERORDENING TOT  HEFFING  EN  INVORDERING  VAN   
PRECARIOBELASTING 2011 EN BIJBEHORENDE TARIEVENTABEL

      De VOORZITTER: Dat gaat over de verordening precariobelasting 2011. In 
de “Verordening precariobelasting 2008” zijn de bepalingen opgenomen met 
betrekking tot te betalen precariorechten voor het houden van een terras op 
openbare grond. In deze verordening wordt vermeld dat de tarieven jaarlijks 
dienen te worden geïndexeerd met het inflatiepercentage op basis van de 
consumptieprijs-index  voor  gezinsconsumptie.  En  dat  is  1,5%.  In  dit 
raadsvoorstel treft u het voorstel voor de vast te stellen tarieven 2011 op 
deze wijze aan. U stemt in met dit voorstel? Aldus besloten.

Zonder  hoofdelijke  stemming 
wordt

conform het voorstel besloten.

       De VOORZITTER: Dames en heren, dan hebben wij de agendapunten van 
deze vergadering allemaal gehad en kunnen we constateren dat de begroting 
voor  2011  is  aangenomen en  alle  verordeningen die  daarmee te  maken 
hebben ook en ik denk dat dat op zich een belangrijk punt is en een heel 
belangrijk moment, zodat we ook in het komende jaar weer met elkaar een 
aantal zaken voor elkaar kunnen gaan krijgen. Ik wil u allen heel hartelijk 
danken voor uw bijdrage en overigens ook wel voor uw uithoudingsvermogen, 
want een begrotingsvergadering is altijd toch een lange zit en dan heb ik het 
nog niet eens over al het werk wat daaraan vooraf is gegaan, want ook dat is 
een grote klus voor u als raad en ik denk dat het goed is dat u daar met zijn 
allen zo goed aan heeft bijgedragen. Heel hartelijk dank dus en ik wil de 
vergadering dan ook gaan sluiten. Ik mag u vragen te gaan voor een moment 
stilte en een persoonlijke overdenking. Dank u wel. Ik sluit de vergadering. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering 
van 14 december 2010. 

, de voorzitter



314 9 november 2010

, de griffier


