
               

 
BESLUITENLIJST van de raadsvergadering  

        van 28 oktober 2014 19.30 uur 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Aanwezig: Raad: 

De heren Bert Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Cees Pelkmans (Lijst Riel-Goirle), Harry van de Ven (Lijst Riel-Goirle), mevrouw Liselotte Franssen-du Maine (Lijst 
Riel-Goirle), de heer Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle), Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Mark van den Hout (Pro Actief Goirle), Corné de Rooij (CDA),  
Arnoud Strijbis (CDA); De dames Marije de Groot-Haen (CDA) Deborah Eikelenboom  (SP), de heren Arno de Laat (SP), Stijn van den Brekel (SP), Johan Swaans 
(VVD), mevrouw José Appels (VVD),Maxime Vonk (VVD), de heer  Antoon van Baal (PvdA) en mevrouw Pernell Criens (PvdA), de heer Willem Couwenberg (Lijst 
Couwenberg). 
 

 College: 
Mevrouw Machteld Rijsdorp, de wethouders mevrouw Marijo Immink en de heren Sjaak Sperber, Theo van der Heijden, Guus van der Put 
 

Afwezig: -- 
Voorzitter: mevrouw Machteld Rijsdorp, burgemeester 
Griffier:  de heer Berry van ’t Westeinde 
 
Deze vergadering kunt u beluisteren op https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2014/28-oktober/19:30 
 
Nr. Onderwerp Besluit 
1. Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde (‘Vragenuurtje’) 

 
Vragen worden gesteld door  
Door de heer Van de Ven (LRG) worden vragen gesteld over het gebruik van de hal 
van Leystromen door Stichting Karnaval Ballefruttersgat en Jeugdvakantiewerk. 
De vragen worden beantwoord door wethouder Van der Put.  
Door de heren Van Oosterwijk, De Rooij, Couwenberg en De Laat worden 
aanvullende vragen gesteld.  
Toezegging: Wethouder Van der Put zegt toe e raad op de hoogte te houden via de 
commissie van ontwikkelingen rond het gebruik van de hal van Leystromen door 
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Stichting Karnaval Ballefruttersgat en Jeugdvakantiewerk. 
 
Door de heer De Rooij (CDA) worden vragen gesteld over de drempels doorgaande 
weg in Riel. 
De vragen worden beantwoord door wethouder Van der Heijden. 
Aanvullende vragen worden gesteld door de heer Van der Ven en de heer 
Couwenberg. 
 
Door de heer Pelkmans (LRG) worden vragen gesteld over de drempels doorgaande 
weg in Riel. 
Aanvullende vragen worden gesteld door de heer Pelkmans. 
 

2. Vaststelling agenda De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Vaststelling van de besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van  
23 september 2014. 
 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld 

4. Raadsvoorstel keuzenota's transities  
 
Voorgesteld raadsbesluit  
1. In te stemmen met de beslispunten in de keuzenota 'Triple T: beleidskeuzes 
verordeningen Wmo 2015 en Jeugdwet'  
2. In te stemmen met de beslispunten in de keuzenota 'Triple T: beleidskeuzes 
verordeningen Participatiewet en Maatregelen WWB'. 

 
 

 
 

 

Toezegging 
Wethouder Sperber zegt toe dat hij nagaat of we weten om hoeveel mensen het 
maximaal kan gaan als we de inkomensgrens voor collectieve ziektekosten 
verhogen van 120% naar 130% en wat daarvan de financiële consequenties 
kunnen zijn. 
 
 
Wethouder Sperber zegt toe om in 2015 (het overgangsjaar) een zo goed mogelijk 
beeld te geven van zowel de kostprijsberekening van ZZP-ers als de overige 
organisaties in relatie tot de geleverde kwaliteit om zo tot een nadere keuze te 
komen over de pgb tarieven.  
 
Moties en amendementen 
Twee moties worden ingediend. Zie hieronder. (M1 en M2). Motie 2 wordt na de 
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toezegging van wethouder Sperber over de kostprijsberekening voor de pgb 
tarieven ingetrokken. 
 
Stemming 
Motie 1 wordt na stemming met handopsteken verworpen (zie hieronder). 
 
Over het voorstel wordt met handopsteken gestemd. Het voorstel wordt aanvaard 
met 16 stemmen voor (LRG, PAG, CDA, VVD, PvdA en Lijst Couwenberg) en 3 
stemmen tegen (SP) 
  
Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad besluit na stemming conform het voorstel. 
 
 

5. Raadsvoorstel aanpassing gemeenschappelijke regeling Hart van 
Brabant inzake Jeugdzorg 
 
Voorgesteld raadsbesluit  

I. In te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Regio 
Hart van Brabant.  

II. Aan het algemeen bestuur van de Regio Hart van Brabant toestemming 
te verlenen om een bestuurscommissie Jeugd in te stellen. 

III. Bij het schriftelijk kenbaar maken van uw instemming met de GR en uw 
toestemming voor de bestuurscommissie nadrukkelijk aandacht te 
vragen voor het monitoren en evalueren van de effecten van de 
afbakening van bovenlokale taken.  

 

Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
 

6. 
 

Raadsvoorstel regionale deelbegroting Jeugd 
 
Voorgesteld raadsbesluit  
1. In te stemmen met de deelbegroting 2015 Jeugdhulp Hart van Brabant, 

Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
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waarbij  
a.          kennis wordt genomen van het budgettair kader voor 

jeugdhulp;  
b.         ingestemd wordt met een bijdrage ter hoogte van € 

4.077.452,00  uit de middelen van de 
integratie-uitkering ten behoeve van de regionale deelbegroting 
2015 Jeugdhulp Hart van Brabant; 

c.         ingestemd wordt met de beschikbaarstelling van de 
(verplichte) ouderbijdrage bij residentiële jeugdhulp ten 
behoeve van de regionale deelbegroting; 

d.     ingestemd wordt met de uitgangspunten voor de 
begrotingsopbouw, zoals verwoord in de deelbegroting; 

e.        ingestemd wordt met het toewijzen van 50% van het 
innovatiebudget 2015 naar rato aan de deelnemende 
gemeenten ten behoeve van de doorontwikkeling en innovatie 
van de frontlijn en het lokale jeugdveld en bij het regionale 
uitvoeringsplan 2015 nadere spelregels vast te stellen voor de 
overige 50%. 
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7. Raadsvoorstel Regionaal Beleidsplan Politie Zeeland-West-Brabant 
2015-2018 
 
Voorgesteld raadsbesluit  
geen inbreng/opmerkingen te maken op het Regionaal Beleidsplan Zeeland- 
West Brabant 2015-2018. 
 

Moties en amendementen 
Door alle fracties wordt een amendement ingediend (zie A1 hieronder). 
 
Stemming 
Het amendement wordt zonder stemming unaniem aanvaard. 
 
Uiteindelijk  raadsbesluit 
Het geamendeerde besluit wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard: 
 
1. De volgende zienswijze kenbaar te maken bij het Veiligheidscollege naar 
aanleiding van het Regionaal Beleidsplan Zeeland – West Brabant 2015 – 2018: 
“De gemeenteraad Goirle vindt dat het concept-beleidsplan inzicht geeft in de 
noodzaak van samenwerking op het terrein van veiligheid. Samenwerking is nodig 
om onze samenleving veilig te laten zijn. Tegelijkertijd vindt de gemeenteraad het 
concept-beleidsplan onvoldoende om de volgende twee hoofdredenen: 
- De jaarschijf 2015 ontbreekt, waardoor er geen inzicht is in de financiën. Het is 
hierdoor niet mogelijk om een afdoende oordeel te kunnen uitspreken op de 
financiële kant van de samenwerking; 
- Het concept-beleidsplan kent een veelheid aan herhalingen, waardoor de 
leesbaarheid mager is. Dit behoeft verbetering.  
De gemeenteraad Goirle verzoekt het Veiligheidscollege dan ook het volgende: 
- Inzicht in de kosten, inkomsten en resultaten voor alle gemeenteraden in de regio 
voor 2015, al dan niet door de presentatie van een jaarschijf; 
- In de loop van 2015 de gemeenteraad via de burgemeester te informeren, indien 
er afwijkingen zijn ten aanzien van voorgenomen beleid, inclusief de financiering; 
- Voor toekomstige beleidsplannen direct bij presentatie van het concept-
beleidsplan de jaarschijf voor het komende jaar op te nemen in het beleidsplan, de 
leesbaarheid van het document te vergroten; 
- Gemeenteraden voor zover het relevant is voor het lokaal veiligheidsbeleid  en 
waar mogelijk actief te betrekken bij de totstandkoming van dergelijke 
samenwerkingsdocumenten op veiligheidsgebied. 
2. De gemeenteraad verzoekt het college om prioriteiten van de politieregio zo veel 
als mogelijk en indien noodzakelijk in lijn te brengen met de prioriteiten van de 
nieuwe Nota Integrale Veiligheid. 
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8. Raadsvoorstel herinrichting raadzaal 
 
Voorgesteld raadsbesluit  
Het krediet van € 170.000,00 beschikbaar te stellen voor herinrichting van de 
raadzaal. 

Stemming 
Met handopsteken wordt over dit voorstel gestemd. Het voorstel wordt aanvaard 
met 15 stemmen voor (LRG, PAG, CDA, VVD, PvdA) en 4 stemmen tegen (SP en 
Lijst Couwenberg) 
 
Stemverklaring  
De heer De Rooij : stemt in met het krediet maar wel met het nadrukkelijke verzoek 
om toch met de aanbesteding te kijken om het goedkoper uit te voeren, ook gezien 
de opmerkingen die hier vanavond geplaatst worden. 
 
Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 

9. 
 

Raadsvoorstel aanwijzing leden werkgroep visie op samenwerking 
 
Voorgesteld raadsbesluit  
 
1. Te besluiten over het aantal vacatures 
2. In de werkgroep visie op samenwerking Goirle-Hilvarenbeek-Oisterwijk de 
volgende leden te benoemen: 
 

Stemming 
Met handopsteken wordt gestemd over het aantal vacatures. De raad besluit 
unaniem tot het instellen van 4 vacatures.  
Schriftelijk wordt gestemd over de benoeming. Een stemcommissie wordt ingesteld 
bestaande uit de heer Van Baal en mevrouw Vonk.  
De volgende aantallen stemmen zijn uitgebracht:  
De heer Strijbis 19 stemmen, de heer Schellekens 18 stemmen, mevrouw 
Eijkelenboom 18 stemmen, de heer v. Oosterwijk 17 stemmen en de heer De Rooij 
1 stem. 
 
Uiteindelijk  raadsbesluit 

1. Te bepalen dat er 4 vacatures zijn 
2. In de werkgroep visie op samenwerking Goirle-Hilvarenbeek-Oisterwijk de 

volgende leden te benoemen: mevrouw Eikelenboom en de heren Van 
Oosterwijk, Schellekens en Strijbis 
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10. Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor 
Brabant 
 
Voorgesteld raadsbesluit  
Toestemming verlenen aan het College voor het vaststellen van de 
Gemeenschappelijke Regeling GGD 
 

Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
 
 

11. Raadsvoorstel beleidsplan schulddienstverlening 
 
Voorgesteld raadsbesluit  
1. kennis te nemen van de voortgangsrapportage schulddienstverlening; 
2. het Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 met inachtneming met de 
voortgangsrapportage vast te stellen als Beleidsplan schulddienstverlening 
2015-2017. 
 

Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 

12. Opdrachtbevestiging accountant 
 
Voorgesteld raadsbesluit  
In te stemmen met de opdrachtbevestiging voor de accountantscontrole 2014 
en als aandachtspunten de controle op en risico's van verbonden partijen 
(gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden) en de 
ontwikkelingen rondom de transities te benoemen. 
 

Uiteindelijk  raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel. 
 
 

13. Ingekomen stukken 
A. De volgende stukken worden voor advies in handen van 

burgemeester en wethouders  gesteld  ter voorbereiding van 
raadsbesluit. 
1.     Brief gezamenlijke organisaties d.d. 29-8-2014 over 

aandacht armoede- en schuldenproblematiek in begroting 
2015 (wordt betrokken bij begrotingsbehandeling) 

2.     Circulaire Ministerie Binnenlandse Zaken en 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel. 
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Koninkrijksrelaties d.d. 13-10-2014 over correctie 
tegemoetkoming ziektekostenverzekering raads,- en 
commissieleden 

 
B. De volgende stukken te bespreken in de commissie 

1. Brief rekenkamercommissie aanbieding rapport     
Vervolgonderzoek Accommodatiebeleid 

 
C. De volgende stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

1.     Brief Platform Keelbos d.d. 16-9-2014 over ontwikkelingen 
Homo Ontmoetings Plaats (HOP) parkeerplaats A58 Leikant 

2. Raadsvoorstel Kinderopvang 2013 en toezichtinformatie 
Kinderopvang 2013 

3. Stuurgroep Dynamisch Platteland d.d. 2-10-2014 over 
voortgang urgentiegebieden  

4. Brief Norbert de Vries d.d. 10 oktober 2014 over ontslag 
commissie Welzijn 

5. Inhoud leesmap 
 

D. De volgende stukken worden in handen van burgemeester en 
wethouders gesteld ter afdoening. 

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. 
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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. 
 
 

 
 

 
De vergadering wordt op 28 oktober om 23.15 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van  9 december 2014, 
 

         , de voorzitter 
 
 
 

, de griffier 
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Amendementen:  
nr Indiener Agendapunt / onderwerp Besluit Stemming 
A1 CDA - LRG - PAG - 

SP - VVD - PvdA - 
Lijst Couwenberg 

7 Regionaal Beleidsplan 
Politie Zeeland-West-
Brabant 2015-2018 
 

Beslispunt 1 te wijzigen in: 
De volgende zienswijze kenbaar te maken bij het Veiligheidscollege naar aanleiding 
van het Regionaal Beleidsplan Zeeland – West Brabant 2015 – 2018: 
“De gemeenteraad Goirle vindt dat het concept-beleidsplan inzicht geeft in de 
noodzaak van samenwerking op het terrein van veiligheid. Samenwerking is nodig 
om onze samenleving veilig te laten zijn. Tegelijkertijd vindt de gemeenteraad het 
concept-beleidsplan onvoldoende om de volgende twee hoofdredenen: 
- De jaarschijf 2015 ontbreekt, waardoor er geen inzicht is in de financiën. Het is 
hierdoor niet mogelijk om een afdoende oordeel te kunnen uitspreken op de 
financiële kant van de samenwerking; 
- Het concept-beleidsplan kent een veelheid aan herhalingen, waardoor de 
leesbaarheid mager is. Dit behoeft verbetering.  
De gemeenteraad Goirle verzoekt de Veiligheidscollege dan ook het volgende: 
- Inzicht in de kosten, inkomsten en resultaten voor alle gemeenteraden in de regio 
voor 2015, al dan niet door de presentatie van een jaarschijf; 
- In de loop van 2015 de gemeenteraad via de burgemeester te informeren, indien er 
afwijkingen zijn ten aanzien van voorgenomen beleid, inclusief de financiering; 
- Voor toekomstige beleidsplannen direct bij presentatie van het concept-beleidsplan 
de jaarschijf voor het komende jaar op te nemen in het beleidsplan, de leesbaarheid 
van het document te vergroten; 
- Gemeenteraden voor zover het relevant is voor het lokaal veiligheidsbeleid  en 
waar mogelijk actief te betrekken bij de totstandkoming van dergelijke 
samenwerkingsdocumenten op veiligheidsgebied. 
 
Beslispunt 2 toe te voegen:  
De gemeenteraad verzoekt het college om prioriteiten van de politieregio zo veel als 
mogelijk en indien noodzakelijk in lijn te brengen met de prioriteiten van de nieuwe 
Nota Integrale Veiligheid. 

Zonder stemming unaniem 
aanvaard. 
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Moties: 
Nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 
M1 SP - Lijst 

Couwenberg 
4 Keuzenota transities - 
eigen bijdrage 
woningaanpassing 
jeugdigen 

Draagt het college op bij de uitwerking van de keuzenota in verordeningen 
geen eigen bijdrage in te voeren voor woningaanpassing te behoeve van 
jeugdigen. 
 

Verworpen met 4 stemmen voor 
(SP en Lijst Couwenberg) en 15 
stemmen tegen (LRG, PAG, CDA, 
VVD, PvdA) 

M2 Lijst Riel Goirle - 
Lijst Couwenberg 

4 Keuzenota transities - 
tarief PGB ZZP-ers 

Draagt het college op bij de uitwerking van de keuzenota in de verordeningen 
de tarieven voor pgb terug te brengen naar twee categorieën, waarbij 
zorgverleners in dienst bij een zorgaanbieder en ZZP-ers die beschikken over 
een gespecialiseerde beroepsopleiding binnen dezelfde categorie vallen. 

Ingetrokken na toezegging 

 
Toezeggingen 
Datum raad Wat Wie Uiterste afdoeningsdatum Wijze afdoening 
28-10-2014 Vragenuur: Zegt toe om de raad op de 

hoogte te houden via de commissie 
van ontwikkelingen rond het gebruik 
van de hal van Leystromen door 
Stichting Karnaval Ballefruttersgat en 
Jeugdvakantiewerk. 

Wethouder Van der Put   

28-10-2014 Keuzenota transities: Zegt toe dat hij 
nagaat of we weten om hoeveel 
mensen het maximaal kan gaan als 
we de inkomensgrens voor collectieve 
ziektekosten verhogen van 120% 
naar 130% en wat daarvan de 
financiële consequenties kunnen zijn. 

Wethouder Sperber   

28-10-2014 Keuzenota transities: Zegt toe om in 
2015 (het overgangsjaar) een zo goed 
mogelijk beeld te geven van zowel de 
kostprijsberekening van ZZP-ers als 
de overige organisaties in relatie tot 

Wethouder Sperber   
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Datum raad Wat Wie Uiterste afdoeningsdatum Wijze afdoening 
de geleverde kwaliteit om zo tot een 
nadere keuze te komen over de pgb 
tarieven. 

23-9-2014 Het college zegt toe binnen afzienbare 
tijd met een notitie te komen om 
afspraken te maken bij wat voor 
soort commissie welke vergoeding 
hoort. 

Wethouder Sperber Vóór de datum inwerkingtreding 
participatieraad van 1 maart 2015 
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