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Opgemaakt door Berry van 't Westeinde, griffier 

Aanwezig 
 

Voorzitter:  
Raads/burgerleden: Mark Verhoeven(LRG), Liselotte Franssen (LRG), 
Henk Gabriëls (PAG), Hendrick Dejonckheere (PAG), Janneke van den 
Hout (D66), Michael Meijers (D66), Arno de Laat (Arbeiderspartij GR), 
Laura Remijsen (Arbeiderspartij GR), Pernell Criens (PvdA), Karen 
Molin - van Overbeek (PvdA tot 23.00), Deborah Eikelenboom (SP tot 
23.00 uur), Theo van der Heijden (VVD), Monique van Brederode 
(VVD), Tess van de Wiel (CDA), Sjaak Sperber (CDA tot 22.30 uur). 
Collegeleden: Mark van Stappershoef, Marijo Immink - 
Hoppenbrouwers, Piet Poos, Bert Schellekens Johan Swaans.  
Publieke tribune: circa 25 personen 

Afwezig (met kennisgeving) Stijn van den Brekel (SP), Mark van Oosterwijk (PAG), Christel van 
Neerven (PAG) 

 
Deze vergadering kunt u terugluisteren op: 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2018/23-oktober/20:30 
 
 
1.  Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20:45 uur.  
 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
  
Raadsvoorstel vaststellen begroting 2019 
 
De voorzitter behandelt de onderwerpen aangeleverd door de fracties waarbij de fracties iets willen 
veranderen of aanvullen in de begroting één voor één. 
 
Algemeen / nota van aanbieding 
CDA: relatie bestuursakkoord  
Vraagt zich af in hoeverre het dagelijks bestuur invulling geeft aan de begrippen dienstbaarheid en 
duurzaamheid in de organisatie. 
LRG bevestigt het standpunt van het CDA. Er is nog onvoldoende duidelijk wat men onder 
dienstbaarheid verstaat.  
De burgemeester geeft aan dat dit in de uitvoeringsagenda wordt dit terugvertaald.  
Deborah Eikelenboom geeft aan dat het heel moeilijk is om zaken op papier te krijgen. Wil aan het 
college vragen stukken meer op papier te krijgen. 
Wethouder Schellekens antwoordt dat hij geen klachten heeft ontvangen. Daar waar dit speelt 
leveren we maatwerk.  
CDA geeft aan dat dit punt voor hem voldoende is behandeld. 
 
CDA: financiën 
Wil graag de vergelijking hebben met de vorige begroting en andere boekjaren. Dat is nodig om 
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zaken in perspectief te zetten. Wil in de complete begroting de twee voorgaande jaren inzichtelijk te 
krijgen. 
Wethouder Johan Swaans geeft aan dat dit overzicht achter de beantwoording van de vragen zit. Het 
wordt toegezegd om dit in de nabije toekomst te regelen. 
 
D66: te behalen effecten 
Ziet graag meer wat de effecten voor onze burgers zijn. Er zijn beleidsstukken waar al indicatoren 
benoemd zijn - bijvoorbeeld het groenbeleidsplan. Dat soort criteria zouden we heel goed kunnen 
opnemen. Omdat er diverse indicatoren al bekend zijn hoeven we daar geen volledig jaar op te 
wachten. Kunnen we op een eerdere termijn al een aantal indicatoren opleveren, zodat we bij de 
jaarrekening 2019 deze kunnen benutten? 
Wethouder Swaans geeft aan dat vanaf volgend jaar indicatoren in de begroting staan. Er moet nog 
geschaafd worden aan de indicatoren. Zegt toe dit met de organisatie op te nemen en te streven om 
dit eerder te doen.  
 
D66: tijd voor actie 
In heel veel teksten staan zaken over evalueren, plannen maken, etcetera. Levert dat voldoende 
"doen" op? Geeft als voorbeeld duurzame energie: zou graag van 14% naar 20% gaan als doelstelling 
voor duurzame energie. Kan extra formatie hier concreet voor worden ingezet? 
Arbeiderspartij geeft aan een amendement op dit punt te ondersteunen. 
PvdA geeft aan dat er veel winst valt te behalen, bijvoorbeeld bij het Jan van Besouw.  
PAG heeft gekeken naar de openbare verlichting. Omschakelen naar ledverlichting kan zich snel 
terugverdienen. Zou willen dat het college dat meeneemt.  
Wethouder Bert Schellekens geeft aan dat hij de ambitie om van 14 naar 20% te gaan steunt. Maar 
wil eerst focussen op het halen van 14%. Bij zon en wind leggen we de basis om de hoeveelheid 
duurzame energie te verhogen. Of we ook een extra fte nodig hebben om die slag te maken, weet hij 
niet. 
Wethouder Johan Swaans geeft aan dat we tranchegewijs de verlichting ombouwen. De revenuen 
zijn nu al zichtbaar. 
PAG vraagt te bekijken of we de investering in 1 keer kunnen nemen, waarbij we heel snel een stap 
kunnen zetten. 
D66 geeft aan dat actie ook voor andere onderwerpen geldt, ook voor onder andere dienstbaarheid. 
Als we het hebben over duurzaamheid zou ze graag zien wat de gemeente zelf kan doen. Wil hier 
graag concrete voorstellen voor zien. 
Wethouder Bert Schellekens geeft aan dat hij het belangrijk vindt om verder te kijken dan zon en 
wind. Pakt de handschoen graag op.  
D66 vraag of daar dan al rekening is mee gehouden in de budgetten. 
Wethouder Bert Schellekens geeft aan dat wanneer we daar tegen aanlopen, het college altijd terug 
naar de raad kan komen. 
Wethouder Johan Swaans geeft aan dat we bij Jan van Besouw aandacht besteden aan de 
verduurzaming. Daar zit nog geen geld voor opgenomen in de begroting. 
 
D66: reserveren bedragen voor bekende toekomstige uitgaven 
Constateert dat er een aantal elementen in de begroting zitten voor waarschijnlijke toekomstige 
uitgaven, bijvoorbeeld voor Mill Hill. Daardoor ziet de meerjarenbegroting er positiever uit dan deze 
is, zodat we al wel gaan sparen voor de uitgaven. 
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LRG is het hiermee eens.  
PAG geeft aan dat geld heel hard nodig moet zijn, voor we het meenemen in de planning. 
Arbeiderspartij geeft aan dat het moeilijk is om een sluitende begroting te maken. Meestal blijft er 
geld over. 
PvdA is het eens met D66. Een deel zou je al kunnen inplannen. 
CDA geeft aan dat we nog geen definitieve besluiten hebben genomen over Mill Hill. Eerst moeten 
we kijken of het geld nodig is. Die systematiek moeten we vasthouden. 
D66 stelt dat bekend is dat er iets moet gebeuren met Mill Hill. Het is niet onverstandig hier een 
reservering voor te nemen. 
VVD structureel onderhoud is voor Mill Hill, nieuwbouw voor de gemeente. Er moet eerst goed 
worden gesproken. 
Wethouder Johan Swaans geeft aan dat we niet allemaal aparte spaarpotten hebben, maar alles in 
de Algemene Reserve hebben zitten. De onderhandelingen met Mill Hill lopen volop. We weten de 
bedragen nog niet precies. Het is voorbarig om nu bedragen op te nemen. Van de investeringen 
stoppen we de kapitaallasten in de begroting. De lasten van onbekende investeringen kennen we 
niet. Het lijkt hem niet de bedoeling om een reserve onbekende lasten toekomst op te nemen.  
LRG geeft aan dat het vreemd is dat we iedere keer over kredieten moeten besluiten voor 
kapitaallasten. Dat kan begroot worden, zonder er een reservering op te zetten. Eigenlijk ontbreekt 
een investeringsplan voor middellange termijn dat ook bij de raad bekend is. Dan hoeven we er niet 
iedere begroting op terug te komen. 
PAG vraagt of het college nog eens wil kijken naar de kapitaalslasten voor Mill Hill. Het antwoord 
klopt volgens hem niet. Klopt het dat wij niet aan vervangingsinvesteringen doen. 
Wethouder Johan Swaans geeft aan dat er een voorziening is voor meerjarenonderhoudsplannen. 
Daar liggen de investeringen voor de toekomst in vast. Zegt toe dat hij gaat nakijken of het tot de 
reële mogelijkheden zou kunnen behoren. We gaan bekijken of we een handigere modus kunnen 
vinden om dit voor een aantal jaren vast te leggen. 
D66 is tevreden met de toezegging van de wethouder.  
 
Inwoner 
1.1 Preventie 
LRG: Cultuurbeleid / back to basics 
Vindt dat het programma inwoners vol met activiteiten staat. Een bewonderswaardigende ambitie, 
maar is dit ook te realiseren? De sportparken in Goirle en Riel, de wijkgebouwen en CC zijn ons 
dierbaar en zijn belangrijk. We moeten niet alleen naar de subsidies kijken. Sport, kunst en cultuur 
mag best iets kosten. Kunnen we de voorzieningen op de juiste manier faciliteren. De toegevoegde 
waarde aan de samenleving is enorm. Kan gekeken worden wat dit voor de voorzieningen zelf 
betekent? 
CDA onderschrijft grotendeels dit betoog van mevrouw Franssen. We moeten niet alleen over 
facilitaire zaken denken. We moeten een visie hebben over wat we van cultuur vinden. Kunst en 
cultuur eist steeds meer een plaats op als onderdeel van welzijn en leefbaarheid. Dat mag best iets 
meer kosten dan het oplevert.  
VVD sport en cultuur zijn belangrijk. Maar de vraag is tegen welke prijs. Het ondernemerschap van 
sportverenigingen en cultuurverenigingen, betekent ook dat we gezamenlijk kijken wat voor 
oplossingen er zijn. Niet alleen maar hand ophouden. 
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PvdA denkt dat de VVD het maatschappelijk rendement niet helemaal heeft meegenomen. De 
cultuurhuizen worden steeds meer gewaardeerd als ontmoetingsplekken en werkplekken. 
Onderschrijft het belang.  
D66 steunt de woorden van LRG, PvdA en CDA. Er moet ook visie onder liggen. 
PAG wil mogelijk met een voorstel komen. Het SCAG vraagt om cultuurbeleid. Als we geen visie 
hebben op waar we met cultuur naartoe willen, zal er ook deels voor Jan van Besouw geen oplossing 
komen. Waarschijnlijk komen wij met een voorstel om met geld te komen voor zo'n onderzoek.  
LRG is blij met de reacties.  
Wethouder Piet Poos antwoordt dat de samenhang van jeugd, sport, cultuur, sociale cohesie, is dit 
een belangrijke basis is voor Back to Basics. We zijn bezig met het maken van concrete plannen voor 
de sportparken.  
Wethouder Johan Swaans geeft aan dat er al een toezegging is gedaan voor een cultuurnota. Die 
cultuurnota komt.  
PAG stelt voor om met een voorstel te komen om geld te reserveren voor een onderzoek. Wil garen 
op de klos. 
VVD vraagt zich af wat men precies met het onderzoek wil bereiken.  
CDA steunt het opstellen van een visie van harte. 
Arbeiderspartij vindt dat er al veel wordt onderzocht. Er moet een prijskaartje bekend zijn. 
De voorzitter merkt op dat in de begroting is aangegeven dat de beleidsnota back to basics wordt 
aangevuld ten aanzien van zowel kunst en cultuur als sport. 
Lijst Riel Goirle geeft aan dat de frisdenkers vooral bezig zijn met de exploitatie van het bebouw. Het 
gaat nu om de inhoudelijke aspecten van cultuur en kunst en de plek die we het willen in onze 
gemeenschap. 
Wethouder Piet Poos geeft aan dat we met de herijking van Back to Basics ook zwaar de inhoud 
ingaan.  
PvdA geeft aan dat zij liever niet heeft dat er weer een extern bureau onderzoek gaat doen. Onze 
ambtenaren moeten met het maatschappelijk veld aan de slag.  
Lijst Riel Goirle vindt dat er vooral ruimte moet worden gegeven aan ontwikkelingen. Gezamenlijk 
kijken naar wat er nodig is. Er moet beleid komen op het gebied van cultuur, zodat er een kapstok is. 
Wethouder Marijo Immink concludeert dat we op Back to Basics een aanvulling komt op het gebied 
van cultuur en sport. Daar kunnen we elkaar helemaal in vinden.  
 
D66 : managementinformatie en indicatoren jeugdzorg 
Er zijn toezeggingen gedaan dat we tijdig worden geïnformeerd over ontwikkelingen in de jeugdzorg. 
Maar hoe snel gaat dat nu? Want we moeten indicatoren hebben om te kunnen sturen. 
Wethouder Piet Poos vult aan dat we hard bezig zijn. We hebben inmiddels informatie. Er ligt een 
plan van aanpak. Gegeven het belang hiervan vinden wij dit heel noodzakelijk. De planning van dit 
proces wordt met de regiegroep overlegd. 
 
PvdA:  Kwijtschelding schuld SCAG 
Er is een schuld dit zich al jarenlang voortsleept. De druk kan weggenomen worden van de schouders 
van Jan van Besouw, zodat deze zich door kunnen ontwikkelen. Noch het SCAG noch de directie 
smijten geld over de balk. Dat is geen geld weggooien, maar investeren in de gemeenschap.  
Arbeiderspartij geeft aan dat de verenigingen flink zijn gekort. Jan van Besouw komt nu om extra 
geld. Vraagt zich af of dit voldoende is.  
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VVD geeft aan dat Jan van Besouw nu een vordering aan de bank heeft voldaan, nu is de gemeente 
aan bod. Aan de ene kant vragen we Jan van Besouw om kostendekkend te zijn. Aan de andere kant 
is het een huiskamer van de gemeenschap. We moeten dit samenhangend bekijken. 
CDA vindt dat we kunnen kijken of we wat aan die lening kunnen doen, die als een molensteen om 
de nek van het SCAG hangt. 
LRG vraagt af welk probleem we oplossen. Het is een renteloze lening die op dit moment niet wordt 
afgelost. Als Jan van Besouw verder verduurzaamd wordt, kan hier misschien ook winst uit gehaald 
worden.  
PAG is tegen het voorstel omdat we nu midden in een traject zitten over hoe we verder moeten met 
Jan van Besouw. Het SCAG vraagt niet om geld, maar om beleid / richting. Als er richting is en het 
blijkt dat het dan nog niet te doen is, kunnen we praten over geld. 
D66 voelt wel voor het plan van de PvdA.  Het verleden afsluiten en dan naar de toekomst kijken. 
LRG vindt dat we ook naar de precedentwerking moeten kijken.  
Wethouder Johan Swaans geeft aan dat het bestuur van het SCAG een aantal scenario's heeft 
uitgewerkt. We moeten dit in totale samenhang bekijken. Er kunnen ook nog juridische problemen 
aan hangen als we kwijtschelden. Is het dan subsidie of staatssteun? Het hele pakket heeft de 
aandacht. Het bestuur vraagt niet om meer geld.  
PvdA geeft aan dat het SCAG niet om geld vraagt, maar wij willen dat SCAG minder vast komt te 
zitten in de centen. Het wordt tijd dat zij met een schone lei beginnen en een buffer kunnen maken. 
We kunnen er ook voorwaarden aan verbinden. Wil een amendement indienen. 
  
SP:  zwemvaardigheid van kinderen 
Zwemvaardigheid wordt niet genoemd in de begroting. Wil hier nu niet op ingaan. 
 
1.3 Zorg en activering 
VVD: Jeugdzorg  
Weet niet of de begroting rekening houdt met de grote aanslag van Jeugdzorg op de begroting. Moet 
dit al niet vastgelegd zijn? 
Wethouder Piet Poos geeft aan dat we maar heel moeizaam inschatting kunnen maken voor de 
kosten van jeugdzorg. We weten nog niet wat het voor 2019 kan betekenen. We zijn bezig beter 
inzicht te krijgen in de kosten. Een verhoging van het budget is nog niet te onderbouwen. De 
wethouder kan niet beloven of het meer zal worden, of minder zal worden. 
D66 vraagt naar de reserve Sociaal Domein. 
Wethouder Piet Poos geeft aan dat we een reserve hebben, maar daar is al veel uitgehaald.  
 
SP: armoedebeleid 
Vindt armoedebeleid heel erg belangrijk. Leest dat de doelstelling is om een nieuw beleidsplan wil 
maken. Daarbij wordt gekeken naar schuldhulpverlening. Heeft de vrees dat het nieuwe beleidsplan 
niet heel erg vernieuwend zal zijn. In andere gemeenten zien we onder andere gratis openbaar 
vervoer voor mensen met een laag inkomen en ouderen. We moeten niet alleen kijken naar de 
lasten. Kunnen we met gratis openbaar vervoer mensen helpen? 
Wethouder Marijo Immink geeft aan dat het huidige minimabeleid in december wordt geëvalueerd. 
In vergelijking met andere gemeenten om ons heen hebben we een goede basis. Maar hebben we 
meer nodig? De evaluatie start en daar wordt de raad over geïnformeerd. De raad kan dan ook 
bekijken op welke wijze de raad wordt betrokken bij het besluitvormingsproces, daar is dan 
gelegenheid om die vragen mee te nemen. 
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SP komt hier tijdens de besluitvormende vergadering nog op terug. 
 
Leefomgeving 
2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik 
CDA: Verkeersafwikkeling toekomst 
Wil graag dat er een studie wordt gemaakt naar de ontsluiting van Goirle Oostelijk. Kan dit op een 
betere manier worden verzorgd? Wellicht kunnen de kosten dan ook gedeeld worden met Tilburg. 
PAG geeft aan dat bij de ontwikkeling van Bakertand ook de ontsluiting wordt meegenomen.  
CDA denkt dat het verstandig is om dit nu in gang te zetten. 
Arbeiderspartij vraagt of dit gaat om ontsluiting op de A58 gaat leiden. 
CDA geeft aan dat dit niet de intentie van de vraag is. 
Wethouder Piet Poos antwoordt dat de oostelijke ontsluiting in de begroting zit. Dit zit in het GVVP 
en we zijn bezig met de plannen voor de Bakertand en daar is de oostelijke ontsluiting van Goirle 
heel nadrukkelijk onderdeel van. Waarschijnlijk leidt dit niet tot een aparte aansluiting op de A58. 
CDA geeft aan tevreden te zijn met het antwoord. 
   
2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen 
LRG: Duurzaamheid 
In 2050 willen we CO2 arme gemeente zijn. Dan moeten we veel meer doen. De huidige aanzet is 
nog erg beperkt. We hebben het alleen nog over wind en zon. Wil graag in de activiteiten 
opgenomen hebben dat wordt gekeken naar gedragsverandering van inwoners, communicatie, 
informatie en ondersteuning van initiatieven. Dat zien we onvoldoende terug. Op onze website staat 
bijvoorbeeld maar 1 pagina.  
PAG sluit zich hierbij aan. 
D66 vindt het een goed punt. Merkt op dat zonnepanelen ook geld opleveren. Zorg dat heel Goirle en 
Riel zonnepanelen op het dak zetten.  
Arbeiderspartij Goirle en Riel ondersteunt de vorige sprekers. Doe als gemeente een investering bij 
openbare gebouwen, scholen, sportverenigingen, waarbij twee partijen en het milieu kunnen 
winnen. 
PvdA is het helemaal eens met LRG. Een energiecoach en een groene winkel zouden ook kunnen 
helpen. 
VVD steunt dit volledig. Mist nog steeds de brede visie. Die moeten we snel ontwikkelen. 
Wethouder Bert Schellekens is het helemaal eens. Maar laten we nu eerst de nota zon en wind door 
de raad heen krijgen. Dat is de eerste stap die we moeten zetten. Daarna moeten we kijken wat we 
verder moeten doen. We moeten eerst de doelstelling voor 2020 halen. Daarna komen andere 
stappen. De vraag is of we als gemeente moeten investeren, of we wachten op investeerders. We 
moeten eerst duidelijk hebben over welke plek we welke investering willen doen.  
PAG geeft aan dat LRG vraagt extra aandacht voor bewustwording voor onze inwoners en niet allerlei 
andere toeters en bellen. 
LRG geeft aan dat de activiteiten voor 2019 aangevuld kunnen worden. Het gaat niet alleen om zon 
en wind. We kunnen tegelijk ook kijken naar de andere trajecten, met name op het gebied van 
communicatie. We moeten het draagvlak creëren. Kunnen we bijvoorbeeld de jonge gezinnen 
mobiliseren? 
D66 ondersteunt dit. Maar D66 wil er echt een tandje bij zetten. De doelstellingen die we hebben 
gesteld voor 2020 en 2035 moeten we hoger stellen en aanpassen aan wat we landelijk hebben 
gesteld.  
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Wethouder Bert Schellekens geeft aan dat er geen groot verschil van mening bestaat tussen college 
en raad. Het college moet eerst voor de thema's dienstbaarheid en duurzaamheid de prioriteiten op 
een rij zetten. Er is zeker bij investeerders ook bereidheid om in Goirle te investeren, maar dan 
moeten we daar ook ruimte voor geven. Het voorstel van LRG wordt omarmt. Het begint met 
bewustwording. 
VVD vindt dat er als wordt gekeken naar investeerders er voorbij wordt gelopen aan de motivatie van 
onze bewoners. Als een beetje van de revenuen terug kunnen komen naar onze bewoners of de 
gemeente. 
LRG kondigt aan dat zij over dit onderwerp een motie willen indienen. 
 
CDA: Afval/grondstoffen 
Vindt het lastig om aan de Goirlese burger uit te leggen dat beter gescheiden inzamelen meer geld 
kost. Lasten voor de burgers gaan weer omhoog. We hadden de afgelopen jaren een flink overschot. 
PAG geeft aan dat we in het verleden te weinig hebben gerekend met betrekking tot afval. Dat 
moeten we nu versneld inlopen. Goed gedrag moet worden beloond. Stelt voor dat we de verhoging 
van de afvalstoffenheffing matigen tot één derde en het restant dekken uit de AWR. Waarom zouden 
we nu de burgers ineens met extra kosten opzadelen? De egalisatiereserve afvalstoffenheffing is 
leeg. Dat is een stukje mismanagement, want die pot hadden we moeten vullen toen het goed ging. 
Het valt hem op dat de OZB niet verhoogd wordt. De OZB zou je kunnen verhogen als de waarde van 
huizen stijgt. Het geld uit de egalisatiereserve voor de riolering dient tot dekking van de maatregelen 
uit het verbreed gemeentelijke rioleringsplan.  
Arbeiderspartij geeft aan een motie of amendement van PAG van harte te ondersteunen. 
D66 sluit zich aan bij de worden van het PAG. Vraagt of het ook misschien mogelijk is om een stukje 
differentiatie in te brengen om goed gedrag te belonen? 
LRG vindt dat we differentiatie moeten meenemen bij het uitvoeringsprogramma. We moeten daar 
niet op vooruitlopen. Gescheiden inzamelen maakt niet per sé de kosten lager. Dat is een denkfout. 
Het is niet goed om vooruitlopend op het uitvoeringsplan nu besluiten te nemen.  
Wethouder Bert Schellekens antwoordt dat we met een voorstel gaan komen om over het nieuwe 
systeem van afvalinzameling. Het zou mooi zijn als we de besluitvorming synchroniseren. We gaan 
met een voorstel komen om de tarieven te laten stijgen. In 2017 hebben we teveel geld aan de 
burgers teruggegeven. Dat moet nu worden gecompenseerd. Het valt dan in verhouding nog redelijk 
mee. 
PAG vraagt of het voorstel over het systeem van afvalinzameling nu gelijktijdig behandelen. 
Wethouder Bert Schellekens geeft aan dat intern wordt gekeken hoe beide voorstellen op elkaar 
worden afgestemd. 
LRG vraagt of er verschillende scenario's mee worden gegeven. Zijn alle scenario's duurder dan het 
huidige?  
Wethouder Bert Schellekens geeft aan dat in het voorstel verschillende varianten worden bekeken 
om tot een hogere doelmatigheid in de afvalinzameling te komen. In de begroting wordt 
vooruitgelopen op de uitkomst van de begroting.  
 
Wethouder Johan Swaans geeft aan dat hij zich afvraagt of het verstandig is nu de stijging van de 
tarieven te beperken tot één derde. Zegt toe hier schriftelijk op te reageren. Het tarief wat er nu 
staat is inclusief de nieuwe investeringen die voorgesteld worden voor de inzameling. 
PAG licht het voorstel nog een keer toe. Het voorstel is om eenmalig uit de AWR een storting te doen 
in de egalisatiereserve afval om het tarief te dekken. 
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D66 vindt het opmerkelijk dat we op het gebied van inkomsten wel vooruit kunnen  kijken en voor 
uitgaven niet. 
CDA geeft aan dat als er na de begroting nieuwe voorstellen komen van het college de begroting 
aanpassen. Vindt het idee van PAG wel interessant. We moeten erg proberen onze inwoners te 
belonen en niet af te straffen. 
VVD geeft aan dat de tarieven tijdig vastgesteld moeten worden.  
PAG geeft aan te willen komen met een amendement. 
 
 
Sluiting 
Na een schorsing wordt gestemd over een ordevoorstel om de vergadering te schorsen. Na 
stemming wordt geconcludeerd dat de vergadering wordt voortgezet op dinsdag 30 oktober, 20.30 
uur.  
  
De voorzitter dankt iedereen voor de constructieve vergadering.  
De besluitvormende vergadering over dit onderwerp vindt plaats op 6 november 2018. De voorzitter 
sluit de vergadering om 23.20 uur. 
 
Het verslag wordt door de raad van de gemeente Goirle vastgesteld via de lijst ingekomen stukken 
van 6 november 2018.  



Toezeggingen 23-10-2018 

 

 

 

 

nr Datum Wat Wie Uiterste  afdoeningdatum Wijze afdoening 

1. 23-10-2018 Programmabegroting 2019: vergelijking 
met 2 voorgaande boekjaren binnen de 
programma's wordt in de nabije 
toekomst geregeld. 

Wethouder 
Johan Swaans 

  

2. 23-10-2018 Programmabegroting 2019: vanaf 
volgend jaar staan indicatoren in de 
begroting staan. Met de organisatie 
wordt gekeken in hoeverre dit eerder 
kan worden gedaan.  
 

Wethouder 
Johan Swaans 

  

3. 23-10-2018 Programmabegroting 2019: nakijken of 
het tot de reële mogelijkheden behoort 
om een handigere modus te vinden om 
(vervangings)investeringen voor een 
aantal jaren vast te leggen. 
 

Wethouder 
Johan Swaans 

  

4. 23-10-2018 Programmabegroting 2019: De raad 
wordt geïnformeerd over de start van de 
evaluatie minimabeleid. Bekeken wordt 
hoe de raad wordt betrokken bij het 
besluitvormingsproces. 

Wethouder 
Marijo Immink 

  

5. 23-10-2018 Programmabegroting 2019: Zegt toe 
schriftelijk te reageren op de suggestie 
om de stijging van de tarieven 
afvalstoffenheffing te beperken tot één 
derde.  

Wethouder 
Johan Swaans 

  



 

 

 


