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Verslag  Oordeelsvormende vergadering   

Gehouden op  16 juni 2021, 19:30 uur – via Pexip 

Opgemaakt door Berry van ’t Westeinde 

Aanwezig  Voorzitter: Piet Verheijen 
CDA: Fons Smits,  
VVD: Theo van der Heijden, Fred van Brederode 
PAG: Hendrik de Jonckheere, Bert van der Velden 
LRG: Mark Verhoeven, Erik Schellekens (t/m agendapunt 3) 
SP: Stijn van den Brekel (t/m agendapunt 3), Varno Morseld 
D66: , Janneke van den Hout, Michael Meijers (t/m agendapunt 3) 
Arbeiderspartij: Verhinderd 
PvdA: Pernell Criens, Antoon van Baal 
Ambtelijke ondersteuning: De heer Hoefmans, mevrouw Van Loenhout, 
mevrouw Van Gerwen, mevrouw Van Tilborg 
College: Jolie Hasselman, Mark van Stappershoef, Johan Swaans, Liselotte 
Franssen, Marijo Immink, Tess van de Wiel 
Griffie: Berry van ’t Westeinde, Carlo Zwartendijk 

 
U kunt de vergadering terugkijken via 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2021/16-juni/19:30 
 
Agendapunt 1. Opening en welkomstwoord door voorzitter Piet Verheijen 
De voorzitter opent de vergadering en neemt de presentielijst door.  

 
Agendapunt 2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  
 
Agendapunt 3. Projectopdracht strategische heroriëntatie 
Door mevrouw Van Gerwen wordt gesprek gevoerd met de raad via Padlet. De uitkomsten van deze 
gesprekken zijn als bijlage bij het gesprek gevoegd. 
 
Wethouder Swaans geeft aan dat iedereen is gehoord en gezien. Dat was waardevol. Ook 
mondelinge opmerkingen die niet in de padlet staan worden meegenomen vanaf de opname. Wij 
proeven of we dit voorstel wat er nu ligt of dit kan worden voortgezet, of dat we teruggaan naar de 
perspectiefnota. Dan heb je meer tijd en zekerheid. Wil namens het college zekerheid hebben of de 
opdracht geaccepteerd wordt. De indruk is ontstaan dat met name bij de procesmatige 
uitgangspunten de vraag is. Met name het uitgangspunt van het vermoedelijke tekort.  
Pernell Criens geeft aan niet voor de heroriëntatie te zijn. Ziet de urgentie niet. Wil niet over graf 
heen regeren. Behandelt liever de oorspronkelijke perspectiefnota. 
Sjaak Sperber geeft aan dat als we het hebben over een structureel tekort, dan hebben we het over 
een tekort van vier jaar. Hij blijft uitgaan van 4 jaar. Met de correctie die er van het kabinet is 
aangekondigd, moeten we de strategische discussie voeren op beleid en ambities en hoeven we de 
financiële horde niet te nemen. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2021/16-juni/19:30
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Fred van Brederode geeft aan dat er verwarring is. De wethouder vraagt om een besluit in een 
oordeelsvormende vergadering. Daar kunnen we vanavond geen uitspraak over doen. Het stuk is wat 
wollig en ingewikkeld. Hoe strategisch is dit nog? Het mag concreter.  
Stijn van den Brekel deelt de visie van de PvdA. Dit geeft onnodige tijdsdruk en hij vraagt zich af of de 
tijd voor dit project niet beter in andere zaken besteed kan worden, zoals sportpark, inclusie, cultuur. 
Janneke van den Hout wil de kop niet in het zand steken. Aan het college is de opdracht gegeven om 
de heroriëntatie nog te laten plaatsvinden. Van het college hoort zij geen argumenten waarom dit 
niet zou kunnen. Er ligt een stuk waarmee D66 uit de voeten kan. Vindt het verwarrend worden. 
Hendrik DeJonckheere vindt dat er een redelijk goed projectvoorstel ligt. Als dit geconcretiseerd 
wordt kunnen we er iets aan hebben om echt beleid te maken naar de toekomst toe. We moeten 
niet besturen op hoop, maar op wat we zelf willen. 
Mark Verhoeven vindt het jammer om de bal terug te spelen naar het college. Dit is een kans om er 
richting aan te geven. Er zit nog wel een aantal punten in die op de post-its zijn gezet, hij verwacht 
dat hierop wordt teruggekomen. Dit ziet er goed uit. 
Mevrouw Van Loenhout geeft een toelichting op het proces.  
Mark Verhoeven geeft aan dat we nu een denkrichting bespreken, maar nog geen definitief besluit 
nemen.  
Wethouder Swaans dankt de raad voor het gevoel dat hij heeft meegekregen. Er is voorgesteld om 
een aantal mensen uit de raad in een werkgroep mee te nemen. Moet dat vanavond gestalte krijgen? 
Mark Verhoeven stelt voor dat de fractievoorzitters dit kenbaar maken bij de griffie. We willen graag 
een goede verdeling maken binnen de raad. 
 
Agendapunt 4 Raadsvoorstel perspectiefnota 2022 met aangepaste tijdshorizon strategische 
heroriëntatie – bespreking A-voorstellen 

LRG Sluit 100% kostendekkendheid voor de marktgelden niet uit, maar wil de discussie 
voeren in relatie tot het maatschappelijk nut. We moeten het personeel iets te bieden 
hebben. Is het percentage loonstijging alleen de CAO?  
In bijlage 2 zien we een toename van het aantal woningen met 100, klopt dat in 
relatie met wat we allemaal gaan bouwen? Ook gelet op de toename van het aantal 
inwoners. 
Zet vraagtekens bij de rotonde Turnhoutsebaan, binnen deze stukken. We gaan hier 
volgende week nog over praten. Waarom staat dit bij de A-stukken en het fietspad 
naar Gilze niet? 
Het moet duidelijk zijn waarom we zaken in de A-lijst buiten de heroriëntatie houden. 
Als we dit document vaststellen, moet wel helder zijn waar we tussendoor nog over 
besluiten – wellicht kunnen we over die zaken pas bij de begroting over besluiten. We 
moeten scherp krijgen van het college waarom dat niet uitgesteld kan worden. 

CDA Vindt dat we voor de proeftuin in het voorstel al veel dingen in gang zetten. We 
zouden de echt noodzakelijke dingen nu doen. Heeft dus de neiging om de rotonde 
nog te laten wachten.  

PAG Is van mening dat het percentage dat voor loonstijging wordt gehanteerd niet reëel is. 
Vindt dat de leges voor marktgelden naar kostendekkend moeten.  
Er wordt budget gevraagd voor de proeftuin. Is er geen winst te halen als we zaken 
combineren met het Gorpsbaantje? 
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De wethouder zou navragen of er nog mogelijkheden zijn voor bijdragen 
Turnhoutsebaan van de provincie. Kunnen we geen andere oplossing als 
verkeerslichten toepassen, die goedkoper is? 

VVD Merkt op dat voor de brug over de Poppelse Nieuwe Leij € 225.000,00 wordt 
gevoteerd. Waarom wordt dit niet geactiveerd? Als het beter gaat, zou de OZB weer 
verlaagd moeten worden. Kan wanneer we bijdrage in de kosten Jeugdzorg 
ontvangen kan dit dan worden ingezet voor OZB-verlaging? 
In 2009 is geld ontvangen voor de rotonde. We hebben zaken vooruitgeschoven om 
uit de rente de kosten te betalen. Ondertussen is de prijsstijging meer geweest – het 
is logisch als de provincie hier niet meer aan bijdraagt. Het zou goed zijn als dit 
uiteindelijk wordt afgerond. 

D66 Wil graag van ieder noodzakelijk punt een toelichting zien. Het lijkt niet wenselijk dat 
we zaken buiten deze vergadering behandelen. Niet voorsorteren met de proeftuin.  

 
 
Wethouder Swaans kan niet alle vragen nu ter plekke beantwoorden. Het moet lukken om de 
noodzakelijkheid van de A-voorstellen schriftelijk nader toe te lichten. De vragen over de loonkosten 
worden schriftelijk beantwoord.  
Verwacht dat de verhoging van kostendekkendheid van marktgelden naar 100% moeilijk is voor de 
marktkooplieden. 
Heeft begrepen dat de brug over de Poppelse Nieuwe Leij echt een kwestie van onderhoud is, 
daarom wordt het geactiveerd – maar hij kijkt hier nog een keer naar.  
Bij de provincie is naar zijn weten de vraag niet uitgezet over de bijdrage aan de rotonde – maar hij 
zet de vraag nog uit.   
Geeft schriftelijk antwoord op de vraag of de papieren meevaller van 1,4 miljoen kan leiden tot de 
OZB-verlaging.  
De bouwplannen die nu aan de orde zijn, zijn nog niet gerealiseerd. Vindt het gehanteerde 
uitgangspunt niet vreemd. Wil schriftelijk reageren op de rotonde aan de Turnhoutsebaan. Komt 
daar gedetailleerder op terug.  
 
Wethouder Franssen geeft aan dat er nog steeds werkzaamheden voor de Omgevingswet moeten 
worden uitgevoerd. In de perspectiefnota zijn ook de argumenten opgesomd.  
De voorzitter concludeert dat de antwoorden uiterlijk vrijdag 25 juni worden ontvangen. 
 
 
 
22:00u Agendapunt 6. Afronding door de voorzitter. 
Hierbij sluit ik deze oordeelsvormende avond af. Ik dank de aanwezigen voor hun bijdrage en ik sluit  
deze vergadering.  
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Toezeggingen oordeelsvormende vergaderingen (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN) 

Nr. Datum  Wat Wie Uiterste afdoeningsdatum                                                                                            
Wijze afdoening 
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1.  16-6-2021 Schriftelijk antwoord volgt naar 
aanleiding van de strategische 
heroriëntatie:  

• de noodzakelijkheid van de 
A-voorstellen schriftelijk 
nader toe te lichten.  

• De vragen over loonkosten 

• De vraag over de brug over 
de Poppelse Nieuwe Leij 
kijkt nog waarom het niet 
wordt het geactiveerd 

• De vraag bij provincie over 
de bijdrage aan de rotonde 
nog uit te zetten 

• Geeft schriftelijk antwoord 
op de vraag of de papieren 
meevaller van 1,4 miljoen 
kan leiden tot de OZB-
verlaging.  

• Schriftelijk reageren op de 
vragen rond de rotonde 
aan de Turnhoutsebaan, 
mogelijkheden om deze 
goedkoper in samenhang 
met andere maatregelen 
uit te voeren 

Wethouder 
Swaans 

Vrijdag 25 juni  
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