
               

 
BESLUITENLIJST van de raadsvergadering  

                 van 18 juni 2013  
                    om 19.30 uur 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Aanwezig: Raad: 

De heren H.A.G.M. van de Ven (Lijst Riel Goirle), P.A.G. Jacobs (Lijst Riel Goirle), C.H.M.M. Pelkmans (Lijst Riel Goirle), mevrouw M.C.A. de Groot-Haen (CDA) 
(met uitzondering van agendapunt 6), de heren C.A.J.M. de Rooij (CDA), M.N.H.M. van den Hout (Pro Actief Goirle), mevrouw M.J.F. Immink-Hoppenbrouwers 
(Pro Actief Goirle), de heer J.A.P.M. Swaans (VVD), mevrouw A.C.J.J.M. Naaijkens-Adriaansen (VVD), de heer A.A.C.G. van der Put (PvdA), A.A.P.M. van Baal 
(PvdA), mevrouw A. Eikelenboom (SP), de heren A.A.W.M. de Laat (SP), W.M.A. Couwenberg (Lijst 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: Mevrouw J.C.M. Aerts-Hermans (Lijst Riel Goirle), de heren E.L.M. Schellekens (Lijst Riel Goirle), B.C. van de Kamp (Lijst Riel Goirle), J. Hendrickx (CDA) 
Voorzitter: mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester; 
Griffier:  de heer H.M. van ’t Westeinde; 
 
Deze vergadering kunt u terugbeluisteren op https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2013/18-juni/19:30 
 
Nr. Onderwerp Besluit 
 
0.  

 
Opening 
 

 
De burgemeester opent de vergadering en heet allen welkom. 

 
1. Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde (‘Vragenuurtje’) 

 

 
De heer Van Oosterwijk (Pro Actief Goirle) heeft vragen over de oud papierinzameling 
door Harmonie Muziek en Vriendschap uit Riel 
De vragen worden door het college bij monde van wethouder Verhoeven beantwoord. 
 
Mevrouw De Groot (CDA) heeft een vraag over het rapport van de commissie 
Huijbrechts. 
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Aanvullende vragen worden gesteld door mevrouw De Groot en de heren Swaans, De 
Laat, Van der Put en De Rooij. De burgemeester beantwoordt deze vragen. 
 
 

 
2. Vaststelling agenda 

 

 
Door de fractie van de PvdA zijn schriftelijk vragen op basis van artikel 40 Reglement 
van Orde PvdA over inventaris Jan van Besouw gesteld. Deze vragen worden 
mondeling beantwoord, na behandeling van de andere op de agenda voorkomende 
onderwerpen. De agenda wordt vastgesteld. 
 

 
3. Vaststelling van de notulen en besluitenlijst van de 

gemeenteraadsvergadering van 14 mei 2013 

 

 
De besluitenlijst wordt vastgesteld 

 
4. 
 

 
Vaststelling jaarstukken 2012 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
I. de jaarstukken 2012 vast te stellen; 
 
II. de in de jaarstukken 2012 toegelichte overschrijdingen te autoriseren; 
 
III. het voordelig resultaat van € 1.597.483,21 te storten in de algemene 

weerstandsreserve; 
 
IV. in te stemmen met het storten van € 820.923,00 in de reserve 

overgehevelde budgetten van de in bijlage 1 genoemde budgetten die 
worden overgeheveld van 2012 naar 2013; 

 
V. in te stemmen met het opheffen van de reserve jeugdsportsubsidies; 

 
Moties en Amendementen 
Moties worden ingediend door de heer Swaans en de heer Van der Put (zie bijlage). 
Beide moties worden overgenomen door het college en niet in stemming gebracht. 
 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel zonder stemming ongewijzigd vast. 
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VI. in te stemmen met het instellen van de reserve iNUP, reserve 

incidentele subsidies/bruisfonds, reserve transitie AWBZ-Wmo en 
reserve transitie jeugdzorg; 

 
VII. de begroting 2013 te wijzigen als gevolg van de overgehevelde 

budgetten, de bestemming van het voordelig resultaat 2012 en een 
budget vanwege de uitspraak gerechtshof inzake claim zandwinning. 

 
 
5. 

 
Functioneel ontwerp transitie jeugdzorg  
 
Voorgesteld raadsbesluit 
1. Vaststellen van het voorliggende functioneel ontwerp jeugdstelsel als 

gezamenlijke basis voor de verdere beleidsvorming voor de transitie van 
de zorg voor jeugd. 

2. Ten aanzien van deze beleidsvorming de volgende onderdelen te 
onderscheiden, waar  elke gemeente afzonderlijk een relatief autonome 
verantwoordelijkheid heeft en het gedeelte waarvoor de gemeenten van 
Hart van Brabant een gezamenlijk beleidsvormingsproces vormgeven: 

i. Ten aanzien van de "(pedagogische) civil society" (0e 
lijn) bepaalt iedere gemeente zijn eigen beleid en inzet; 

ii. Gemeenten hebben ook beleidsvrijheid over het 
beschikbare volume voor de functie informatie en 
advies, inclusief de wijze waarop dit beschikbaar 
wordt gesteld en voor toegang tot en het beschikbare 
volume voor enkelvoudige/goedkopere ondersteuning 
en hulp; 

iii. Vanwege het onderkende belang van de vormgeving 
van en inspanningen die gemeenten doen op 
onderwerpen bedoeld onder i. en ii. voor het 

 
 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad stelt het voorstel zonder stemming ongewijzigd vast. 
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functioneren van het gehele stelsel, kunnen 
gemeenten elkaar op deze verantwoordelijkheid 
aanspreken en zullen gemeenten gezamenlijk hiervoor 
"spelregels" ontwikkelen; 

iv. De gemeenten zijn ieder afzonderlijk verantwoordelijk 
voor de vormgeving van de Toegang & Frontlijn. Wel 
zullen zij gezamenlijk afspraken maken over de 
functionaliteit van de toegang en frontlijn, de kwaliteit 
en professionaliteit, de wijze van werken, mandaat en 
budgetbevoegdheid op casusniveau; 

v. De gemeenten maken verplichtende afspraken met 
elkaar over de toegang tot meervoudige, schaarse, 
en/of specialistische hulp en behandeling en het in te 
kopen volume van deze vormen van zorg. De precieze 
bepaling van deze vormen van zorg, hulp en 
behandeling is onderwerp van het gezamenlijke 
vervolg beleidsproces; 

vi. Niettegenstaande bovenstaande hebben gemeenten 
uiteraard altijd de vrijheid tot gezamenlijke (regionale) 
samenwerking te komen bij inkoop van onderdelen van 
zorg en ondersteuning bedoeld onder i t/m iii 
(bijvoorbeeld uit overwegingen van kostenefficiency); 

vii. De gemeenten maken verplichtende afspraken met 
elkaar over de onderwerpen waarop de Jeugdwet 
verplicht tot regionale samenwerking (i.c.: het 
"gedwongen kader"). 

3. Gezien de complexiteit van de transitie en het belang van borging van 
continuïteit gelet op de kwetsbaarheid van de doelgroep en daaraan 
verbonden hoge (bestuurlijke) risico's, wordt in de eerste drie jaar na de 
decentralisatie voor inkoop van het aanbod waar gemeenten 
gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn, slechts beperkt marktwerking 
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toegepast. Met de bestaande aanbieders zullen de gemeenten 
gezamenlijke afspraken maken ten aanzien van het zorg- en 
ondersteuningsaanbod. 

4. Het Functioneel Ontwerp vormt de basis voor de gezamenlijke 
afspraken bedoeld onder 3. Specifieke gemeentelijke aandachtspunten 
zijn hierbij: 

viii. Innovatie van het aanbod waarbij de kracht en invloed 
met name bij burger, cliënt en uitvoerend professional 
ligt en organisatiebelangen hieraan ondergeschikt zijn; 

ix. De huidige versnippering dient te worden beëindigd en 
organisaties wordt gevraagd tot samenwerking te 
komen met een hoge bindingsintensiteit en sturend 
vermogen; 

x. Gezien het belang van keuzevrijheid voor cliënt en 
innovatieve kracht dient - ook vanaf de datum van 
transitie - er ruimte te zijn voor andere en nieuwe 
aanbieders. In welke mate en de wijze waarop is 
onderwerp voor nadere uitwerking; 

xi. Een en ander dient te leiden tot een aantoonbare 
verhoging van efficiency en effectiviteit met een 
minimale bezuinigingstaakstelling van 15 % ten 
opzichte van het huidige budget. 

5. Ten aanzien van de vormgeving van de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid voor het gedwongen kader (jeugdreclassering, 
jeugdbescherming, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)) zal 
de Jeugdwet samenwerking van gemeenten in regionaal verband 
verplichtend opleggen. De gemeenten van Hart van Brabant kiezen 
ervoor om de routing en logistiek van casuïstiek waar een rechtelijke 
uitspraak aan ten grondslag ligt, te integreren binnen het Zorg- en 
Veiligheidshuis Hart van Brabant. Eenzelfde wordt besloten inzake de 
inbedding van het AMK en de samenvoeging hiervan met het Steunpunt 
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Huiselijk Geweld. Omdat Heusden binnen een andere veiligheidsregio 
ligt, zullen hiervoor specifieke afspraken moeten worden gemaakt. 

6. Op onderdelen van de zorg en ondersteuning van jeugd en gezin 
waarvoor gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn, vindt op 
regionale schaal afstemming en gezamenlijke beleidsontwikkeling met 
de andere decentralisaties (AWBZ en Participatie) plaats. Dit zijn met 
name onderdelen behorend bij de Toegang/Frontlijn (het ontwikkelen van 
een screeningsinstrument en een methodiek voor vraagverheldering) en 
de ontwikkeling van een methodiek resultaatsturing. 

7. De wijze waarop en de (juridische) vormgeving van de samenwerking 
van de gemeenten van Hart van Brabant op het domein zorg en 
ondersteuning voor jeugd, de "governance", is onderdeel van het totale 
governancevraagstuk van de gemeentelijke samenwerking Hart van 
Brabant. Het beleids- en besluitvormingsproces hierover vindt derhalve 
in dit totaalkader plaats.  

8. Dat wanneer op termijn blijkt dat bovenstaande beslispunten 
afwijkend zijn van de Goirlese visie, we ons de vrijheid behouden een 
andere keuze te maken inzake invulling en reikwijdte van mandaat, 
inrichting van de frontlijn en sturing / inkoop.  

 
 
6. 

 
Raadsvoorstel verzoek werkgroep De Tuin 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
Een bedrag van € 5.000,00 uit de Algemene Weerstandsreserve ter 
beschikking te stellen aan werkgroep De Tuin ter ondersteuning van haar 
plan om een tuin aan te leggen op de hoek Kalverstraat/Tilburgseweg.  
 

 
Mevrouw De Groot-Haen verlaat bij de behandeling van dit agendapunt de raadzaal, in 
verband met haar betrokkenheid bij het initiatief. 
 
Moties en Amendementen 
Door de fractie van de PvdA wordt een amendement ingediend (zie bijlage).  
 
Stemmingen 
Door stemming met handopsteken wordt over het amendement gestemd. Het 
amendement wordt aanvaard met 12 stemmen voor en 2 stemmen tegen. 
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Uiteindelijke raadsbesluit 
 Een bedrag van € 5.000,00 uit de Algemene Weerstandsreserve ter 

beschikking te stellen aan werkgroep De Tuin ter ondersteuning van haar plan 
om een tuin aan te leggen op de hoek Kalverstraat/Tilburgseweg. 

 Het bedrag van € 5.000 daadwerkelijk ter beschikking te stellen, nadat er een 
gebruiksovereenkomst met Woonstichting Leystromen is afgesloten 

 
 
7. 

 
Begrotingswijziging naar aanleiding van Bestuursrapportage 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
De 8e wijziging van de begroting 2013 vast te stellen  
 

 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 
 

 
8. 

 
Benoeming commissielid 
 
Voorgesteld raadsbesluit 

I. De heer H.T.A. Schuurmans te ontslaan als plaatsvervangend 
lid van de commissie Ruimte 

II. Mevrouw K.F. Molin- van Overbeek te benoemen als 
plaatsvervangend lid van de commissie Ruimte 

III. De heer H.T.A. Schuurmans te benoemen als plaatsvervangend 
lid van de commissie Welzijn. 

 

 
 
 
Stemmingen 
Over het voorstel wordt schriftelijk gestemd. Een stemcommissie wordt ingesteld. 
Deze bestaat uit de heren De Laat en Jacobs. 
De heer Schuurmans wordt benoemd met 15 stemmen voor. 
Mevrouw Van Overbeek wordt benoemd met 14 stemmen voor. 1 stem is ongeldig. 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 
 

 
9. 

 
Vaststelling Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
gemeente Goirle 2013 
 
Voorgesteld raadsbesluit 

 
 
 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
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1. in te trekken de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
gemeente Goirle d.d. 12 mei 1998 te  

      besluiten (incl. bijlagen I t/m V); 
2. vast te stellen de navolgende Verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs gemeente Goirle 2013  
       (incl. bijlagen I t/m V): 

 

De raad besluit conform het voorstel. 

 
10. 

 
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
Het college van Burgemeester en Wethouders toestemming te verlenen tot 
het vaststellen van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor 
Brabant.  
 

 
 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 

 
11. 

 
Begroting 2014 en jaarrekening 2012 GGD Hart voor Brabant 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2012 van de GGD Hart voor   
Brabant;   
2. In te stemmen met de Begroting 2014 van de GGD Hart voor Brabant. 
3. In te stemmen met de voorgestelde inwonersbijdrage van € 13,49 voor 

2014 voor de regio Midden-Brabant.  
 

 
 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 

 
12. 

 
Jaarrekening 2012 en beleidsbegroting 2014 Regionale 
Ambulancevoorziening (RAV)  
 
Voorgesteld raadsbesluit 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2012 RAV Brabant Midden-
West-Noord;   

 
 
 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 
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2. In te stemmen met de beleidsbegroting 2014 RAV Brabant Midden-
West-Noord; 

 
 
13. 

 
Ophogen krediet restauratie kerktoren Riel 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
Een aanvullend krediet van € 344.214,00 exclusief btw beschikbaar te 
stellen dat gedekt wordt door de te ontvangen subsidie. 
 
 

 
 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 

 
14. 

 
Milieujaarverslag 2012  
 
Voorgesteld raadsbesluit 
Kennis nemen van het milieujaarverslag  2012 
 

 
 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 

 
15. 

 
Ontwerpbegroting 2014 en meerjarenraming 2014-2017 
omgevingsdienst Midden en West-Brabant  
 
Voorgesteld raadsbesluit 
Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2014 en meerjarenraming 2014-
2017 van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant; 
Geen zienswijze kenbaar te maken naar aanleiding van deze stukken. 
 

 
Stemverklaring  
De heer De Rooij namens het CDA: 
Het CDA is tegen dit besluit, wij stemmen niet voor. Dat heeft te maken, we hebben 
dat in de commissie met elkaar besproken, het feit dat wij vinden dat de zienswijze er 
wel had moeten liggen. 
Voor de eerste twee jaar krijgen wij als Goirle een snoepje maar daarna gaan wij de 
volle roefel betalen. Dat vinden wij jammer.  
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. Het CDA geeft aan tegen dit voorstel te 
stemmen. 

 
16. 

 
Jaarrekening 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en 
West Brabant  
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Voorgesteld raadsbesluit 

1. De jaarrekening 2012 voor kennisgeving aan te nemen; 
2. In te stemmen met de ontwerp begroting 2014 van de 

Veiligheidsregio Midden en West Brabant; 
3. In de begroting 2014 ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden en 

West Brabant een bijdrage op te nemen van € 933.280,00 en in de 
meerjarenbegroting rekening houden met de bedragen zoals 
opgenomen in de MJB van de Veiligheidsregio 

 

 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 

 
17. 

 
Gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant en jaarstukken 
2012  
 
Voorgesteld raadsbesluit 

I. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te 
verlenen tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling Regio 
Hart van Brabant, onder gelijktijdige intrekking van de 
gemeenschappelijke regeling Regionaal Overleg Midden-Brabant. 

II. Kennis te nemen van het jaarverslag van de Regio Hart van Brabant 
over 2012. 

III. In te stemmen met de ontwerpjaarrekening van de Regio Hart van 
Brabant over 2012. 

IV. In te stemmen met het voorstel om € 129.348,00 toe te voegen aan 
de reserve voor de uitvoering van de Regionale Werkagenda, en 
hiervan € 66.000,00 toe te voegen aan de begroting Regio Hart van 
Brabant 2013.  

 

 
 
 
 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 

 
18. 

 
Voorbereidingskrediet zaakgericht werken en digitaal archief 
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Voorgesteld raadsbesluit 
de voorgestelde €  100.000,00 ten behoeve van het digitaliseren van het 
archief op dit moment  
€  50.000,00 te voteren voor het opstellen van een plan van aanpak 
Zaakgericht Werken en Digitaal Archief. 
 

 
Uiteindelijke raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 

 
19. Ingekomen stukken 

 

A. De volgende stukken voor advies in handen van burgemeester en 
wethouders  te stellen ter voorbereiding van raadsbesluit. 

1. Brief van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant d.d. 

12-4-2013 betreft concept Ontwerpbegroting 2014 en 

Meerjarenbegroting  2014-2017 (raad 18 juni 2013) 

2. Brief Regio Hart van Brabant d.d. 29-4-2013 betreft 

Jaarrapport 2012 en gemeenschappelijke regeling (raad 18 

juni 2013) 

3. Brief Veiligheidsregio Midden- en West Brabant d.d. 8-4-
2013 betreft begroting 2014 en meerjarenbegroting (raad 
18 juni 2013) 

 
B. De volgende stukken te bespreken in de commissie 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 

 11



               

 

C. De volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen. 

1. Brief Regio Hart van Brabant d.d. 28-3-2013 betreft 
ruimtelijke visie Hart van Brabant 

2. Brief ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
d.d. 11-4-2013 betreft nadere toelichting m.b.t. 
gemeentelijke herindeling 

3. Brief Provincie Noord-Brabant d.d. 19-04-2013 betreft 
actualiteiten en aandachtspunten begroting 2014 

4. Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties d.d. 26-4-2013 betreft giftenreglement  

5. Brief ombudsman J.P.M. van Casteren d.d. 2-4-2013 betreft 
Jaarverslag 2012 ombudsman   

6. Brief ombudsman J.P.M. van Casteren d.d. 2-4-2013 betreft 
regeling klokkenluiders gemeente Goirle 

7. Brief van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant d.d. 
13-5-2013 betreft reactie op de zienswijze die bij de 
begroting door de raad van Goirle is gegeven 

8. Inhoud leesmap 

 
D. De volgende stukken in handen van burgemeester en wethouders te 

stellen ter afdoening. 
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Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
   

E. Voorgesteld wordt de volgende stukken te beantwoorden volgens 
concept antwoord. 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
 

F. Bezwaarschriften in handen gesteld van de commissie voor 
bezwaarschriften. 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
 

G. Schriftelijke vragen ingevolge artikel 40 van het reglement van orde 

Voor deze rubriek zijn geen stukken ontvangen. 
 

20. Schriftelijke vragen artikel 40 Reglement van Orde PvdA over 
inventaris Jan van Besouw 

De schriftelijke vragen worden mondeling beantwoord door wethouder Sperber.  

 
Amendementen:  
Nr Indiener Agendapunt / onderwerp besluit Stemming 
1 De heer Van der Put 

(PvdA) 
6. Raadsvoorstel verzoek 
werkgroep De Tuin 
 

Bij het raadsbesluit een nieuw beslispunt toe te voegen: 
- het bedrag van € 5.000 daadwerkelijk ter beschikking te stellen, nadat 
er een gebruiksovereenkomst met Woonstichting Leystromen is afgesloten 

Aanvaard met 12 stemmen voor 
(LRG, PAG, CDA, VVD, PvdA, Lijst 
Couwenberg) en 2 stemmen tegen 
(SP) 

 
Moties: 
Nr Indiener Agendapunt / onderwerp dictum Stemming 
1 De heer Swaans 

(VVD) 
4: vaststelling 
jaarstukken 2012 

Verzoekt het college in overweging te nemen om onderhandelingen te starten 
met het bestuur van Willem II te Tilburg teneinde te komen tot shirtsponsoring 
door de gemeente Goirle 

Wordt niet in stemming gebracht: 
overgenomen door het college 
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Nr Indiener Agendapunt / onderwerp dictum Stemming 
2 De heer Van der 

Put (PvdA) 
4: vaststelling 
jaarstukken 2012 

Spreekt uit dat de raad afstand neemt van de tekst in het raadsvoorstel 
waarin gesproken wordt over nieuwe wensen; 
 

Wordt niet in stemming gebracht: 
overgenomen door het college 

 
 
De vergadering wordt om 22.50 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 17 september 2013, 
 

         , de voorzitter 
 
 
 

, de griffier 
         


