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Opgemaakt door Berry van 't Westeinde, griffier. 
Aanwezig 
 

Eric Schellekens, voorzitter, Piet Verheijen, Janneke van den Hout, 
Deborah Eikelenboom, Henk Gabriels, Mark van Oosterwijk, Monique 
van Brederode, Trix Vissers, Karen Molin, Liselotte Franssen, Cees 
Pelkmans, Corne de Rooij, Tess van de Wiel 
College: Bert Schellekens, Piet Poos, Marijo Immink, Johan Swaans, 
Mark van Stappershoef 

Afwezig (met kennisgeving) Mark Verhoeven, Arno de Laat, Pernell Criens, Stijn van den Brekel 
 
Deze vergadering kunt u terugluisteren op: 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2018/19-juni/19:30 
 

 
1.  Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 
 
2. Vaststelling agenda 
   De agenda wordt vastgesteld 
 
3. Jaarrekening gemeente Goirle 2017 
Henk Gabriels geeft als voorzitter van het audit-comité een toelichting op de bespreking van het 
verslag van bevindingen met de accountant in het audit-comité. Hij verwijst naar het verslag van de 
accountant. De raad wordt uitgenodigd vooral naar het dashboard dat in het verslag is opgenomen te 
kijken.  
Het audit-comité wil graag weten van de raad wat zij de rol vinden van het audit-comité. Het audit-
comité wil zich vooral focussen op bereikte doelen en resultaten. De cijfers alleen zijn niet 
zaligmakend. Daar hoort ook een planning bij van uit te voeren beleidstukken bij. Zodat zaken ook 
goed gepland kunnen worden.  
In het audit-comité is ook de zorg uitgesproken over de jeugdzorg.  
De accountant heeft aangegeven dat de jaarrekening controle een intensief traject is geweest. Een 
aantal verklaringen waren te laat binnen, dat heeft dan uiteindelijk weer gevolgen voor de 
accountantsverklaring. In het audit-comité heeft gevraagd of dat niet anders kan.  
Geconcludeerd dat naar aanleiding van het verslag van de accountant en de aard van de jaarstukken 
het niet nodig is dat de accountant hier een toelichting komt geven. 
Het is wel goed om met zijn allen tijd te investeren in kennis en vaardigheden rond het lezen en 
behandelen van de begroting.  
De voorzitter doet een oproep om als fracties door te geven aan de Rekenkamercommissie door te 
geven welke onderwerpen zij kunnen onderzoeken. 
 
 Standpunten fracties: 
CDA Merkt op dat het resultaat verrassend en goed is. Wellicht verassend goed. Beter 

dan verwacht bij het financieel tussenbericht. Dat is aan één kant heel erg prettig. 
Het nadeel is dat we daardoor als raad onszelf weinig ruimte geven.  In hoeverre is 
het passend dat we 4 en een half miljoen reserveren - wat eenzelfde bedrag is als 
wat we aan onze burgers vragen aan belasting. Ieder jaar is er meer geld over dan 
we dachten. Er gaat bij ons niet meer in dat je dan zo maar nee zegt tegen andere 
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ideeën. We hebben aan het stuur gezeten om deze resultaten te halen. Dit is niet 
eenmalig. Dit soort overschotten zijn er ieder jaar. We zijn als gemeente Goirle 
super solvabel. Complimenten aan alle mensen die daaraan bij hebben gedragen. 
Dus we kunnen best wel wat doen. We kunnen het eenmalig voordeel ook 
uitgeven aan eenmalige investeringen. 

PAG Stelt de vraag wat er voor het overschot niet is uitgevoerd. Wat is er niet 
gerealiseerd? De vraag is of er dan geld is voor nieuwe plannen. Vindt dat een 
jaarlijks incidenteel overschot niet betekent dat er structureel geld over is. 

D66 Verwacht deels wat antwoorden op de vragen die gesteld zijn. Maakt een 
compliment aan organisatie en college over het feit dat de jaarstukken er liggen. 
Mist in het raadsvoorstel de argumenten voor de gemaakte keuzes. Het zou fijn 
zijn als die de volgende keer erbij ligt. 

 
Advies van de commissie:  
De voorzitter er is een discussie geweest die mogelijk nog vervolgd wordt in de besluitvormende 
vergadering. Geeft aan dat er in de loop van de volgende week nog antwoord volgt op de schriftelijke 
vragen. Daar zou in de besluitvormende vergadering nog discussie over kunnen volgen. 

 
4. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 20.35. 
 
De voorzitter,     de griffier, 
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Toezeggingen oordeelsvormende vergadering 19-6-2018 
 
nr Datum Wat Wie Uiterste  afdoeningdatum Wijze afdoening 
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