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Opgemaakt door Ingrid van Breda, raadsadviseur 

Aanwezig 
 

Voorzitter: Piet Verheijen 
Raads/burgerleden: Cees Pelkmans (LRG), Liselotte Franssen (LRG), 
Henk Gabriëls (PAG), Christel van Neerven (PAG), Janneke van den 
Hout (D66), Luuk van den Hout (D66), Arno de Laat (Arbeiderspartij 
GR), Servie Beekmans (Arbeiderspartij GR), Pernell Criens (PvdA), 
Karen Molin - van Overbeek (PvdA), Stijn van den Brekel (SP), 
Deborah Eikelenboom (SP), Trix Vissers (VVD), Monique van 
Brederode (VVD), Tess van de Wiel (CDA), Sjaak Sperber (CDA). 
Collegeleden: Mark van Stappershoef, Marijo Immink - 
Hoppenbrouwers, Piet Poos, Johan Swaans, Bert Schellekens.  

Afwezig (met kennisgeving)  

 
Deze vergadering kunt u terugluisteren op: 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2018/09-oktober/20:30 
 
 
1.  Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20:45 uur.  
 
2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
  
3. Raadsvoorstel regiovisie spoorboekje Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, 

Preventieve GGZ en Verslavingszorg regio HvB 
 
Wethouder Marijo Immink - Hoppenbrouwers geeft antwoord op de vragen die schriftelijk door de 
SP zijn gesteld. De antwoorden worden ook toegevoegd aan het raadsinformatiesysteem.  
 
 Standpunten fracties: 

CDA Vond de beeldvormende avond bij SMO Traverse interessant. Akkoord met het 
spoorboekje. Goed dat participatieraden aan de voorkant worden betrokken.  
CDA wil er voor waken om beschermd wonen direct te koppelen aan overlast.  

SP Wil graag de buurt goed informeren om draagvlak te werven. Stelt voor om 
voorzieningen voor beschermd wonen goed te verspreiden in plaats van te 
concentreren. Vraagt naar het beleid voor mensen met verward gedrag.  

LRG Vindt het een lastig stuk omdat er nog veel onduidelijkheden zijn voor de 
toekomst. Er is nog geen zicht op bijvoorbeeld kosten, middelen en draagvlak. 
Het spoorboekje is een goede start, hoewel niet goed duidelijk is wat van de 
raad wordt verwacht en wat het raadsbesluit is.  

VVD Sluit zich aan bij LRG. Geeft de overweging mee of het wel mogelijk is om 
beschermd wonen in de wijk goed te kunnen vormgeven. Vroeger was  
beschermd wonen ook in de wijk georganiseerd maar dat is destijds weer 
afgebroken. Geeft aan dat draagkracht moet worden vergroot worden in 
samenleving. Vanwege afnemende tolerantie is dat een punt van aandacht.  
VVD vraagt of dit nu juist een goede beweging is of een bezuinigingsslag? 
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D66 Geeft aan dat het wel of niet centreren van cliënten nog een vraag is. D66 denkt 
niet dat deze beweging vanwege bezuinigingen wordt ingezet, maar dat het een 
manier is om mensen te plaatsen in de samenleving. D66 benadert het positief 
en ziet mensen die een uitdaging vormen in plaats van een probleem zijn. 

PvdA Vindt het belangrijk om ervaringsdeskundigen te betrekken. 

Arbeiderspartij 
Goirle Riel 

Vraagt zich af wat de werkelijke reden is om over te hevelen want alles wat 
overgeheveld wordt komt met minder geld. 

 
Wethouder Marijo Immink - Hoppenbrouwers  geeft aan dat het spoorboekje bewust aan de 
voorkant wordt gepresenteerd om de raden mee te nemen in het proces.  
De aanpak van personen met verward gedrag wordt regionaal opgepakt en zal onderdeel worden 
van beschermd wonen. Naast de regionale taken zijn er per 1 oktober 2018 lokale taken. Lokaal gaat 
het om burgerinitiatief 'bij Wies'. Zij bieden een opvanglocatie met activiteiten in huis. Het probleem 
is gebrek aan vrijwilligers. Dit wordt gekoppeld aan het inlooppunt van RIBW. Dit initiatief wordt 
verder doorontwikkeld en aan het einde van het jaar wordt de raad hierover geïnformeerd.  
 
4. Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor de constructieve vergadering. De besluitvormende vergadering 
over dit onderwerp vindt plaats op 23 oktober 2018. De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur. 
 
Het verslag wordt door de raad van de gemeente Goirle vastgesteld via de lijst ingekomen stukken 
van 23 oktober 2018.  



 

 

 

 
 


