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Opgemaakt door Ingrid van Breda, raadsadviseur

Aanwezig Voorzitter: Trix Vissers
Raadsleden: Liselotte Franssen - Du Maine (LRG), Erik Schellekens 
(LRG), Mark van Oosterwijk (PAG), Hendrik Dejonckheere (PAG), Piet 
Verheijen (D66), Janneke van den Hout (D66), Servie Beekmans 
(Arbeiderspartij GR), Arno de Laat (Arbeiderspartij GR), Karin Molin 
(PvdA), Pernell Criens (PvdA), Deborah Eikelenboom (SP), Stijn van 
den Brekel (SP), Theo van der Heijden (VVD), Monique van Brederode 
(VVD), Ineke Wolswijk (CDA), Corne de Rooij (CDA) 
College: Marijo Immink - Hoppenbrouwers, Bert Schellekens, Piet 
Poos, Johan Swaans, Mark van Stappershoef 
Griffier: Berry van 't Westeinde 
Publieke tribune: 15 personen 

Afwezig (met kennisgeving)

Deze vergadering kunt u terugluisteren op: 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2018/28-augustus/21:15

1.  Opening 
De voorzitter opent de vergadering om  21.20  uur. 

2. Vaststelling agenda
   De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3.  Raadsvoorstel evaluatie Goirle aan de Slag 2017 
 Standpunten fracties: 

Lijst Riel-Goirle Akkoord dat de doelstellingen worden aangepast. Vraagt wat er gebeurt met de 
groep van 100 personen die onderaan de participatieladder zitten.  

Arbeiderspartij
Goirle Riel 

Vraagt of het niet verrichten van vrijwilligerswerk van invloed is op de uitkering. 
En zo ja, in hoeverre is het dan nog vrijwillig?  

PvdA Vraagt hoe het gaat met de statushouders. 60 statushouders zijn nog niet goed in 
beeld. Voldoen we aan de behoeften die statushouders hebben? Zijn er signalen 
van het COA dat er nog meer mensen komen?  

SP In Goirle zijn 350 bijstandsgerechtigden. 33 mensen zijn doorgestroomd naar een 
betaalde baan. Zijn er ook mensen die zelfstandig betaald werk hebben 
gevonden? Hoe doet Goirle het in vergelijking met de regio? Zitten wij qua 
uitstroom onder of boven het gemiddelde? SP vraagt of er een limiet is aan de 
periode van gratis werken. SP ontvangt graag een overzicht van werken zonder 
loon. Hoe lang werken mensen in een traject, hoeveel uren per week, hoeveel 
maanden? Hoe vaak maken werkgevers gebruik van mensen die gratis werken.  

VVD Vanuit de rijksoverheid zijn er middelen gekomen voor de ontwikkeling van  
statushouders. Is dat geoormerkt geld, voor de tijdelijke functionaris?  
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Wethouder Marijo Immink zal de technische vragen van de SP schriftelijk beantwoorden. De 
wethouder deelt de zorgen van de PvdA. In september of oktober komt een raadsvoorstel waarin 
budget gevraagd wordt voor intensivering van trajecten voor vergunning statushouders.  
De voorzitter concludeert dat wethouder Immink de vragen van de SP schriftelijk zal beantwoorden. 
De spreektijd bij dit agendapunt in de besluitvormende raad zal naar verwachting beperkt zijn.  

4. Raadsvoorstel toename kosten regiovervoer 
Standpunten fracties: 

VVD Waarom is de raad zo laat betrokken bij de grote overschrijding?

SP Wat zijn de belangrijkste factoren van de kostenverhoging? De extra middelen  
worden gedekt uit de voorziening ondersteuning huishouden. Gaat dit ten koste 
van de kwaliteit en de ondersteuning van de huishoudelijke hulp? Kunnen ook 
andere posten worden aangewend?  

Arbeiderspartij
Goirle Riel 

Wil dat de bedragen in het besluit worden genoemd. In het onderliggende stuk 
staat een wirwar van getallen. De bedragen moeten worden genoemd om meer 
duidelijkheid te verschaffen.  

Pro Actief 
Goirle 

Er is geen garantie dat de bedragen in de komende periode niet opnieuw zullen 
afwijken. De kwaliteit van het vervoer zou omhoog zijn gegaan maar de 
doelstelling was kanteling en efficiënter vervoer. PAG vraagt om sturing en regie in 
de toekomst.  

De voorzitter concludeert dat wethouder Piet Poos heeft toegezegd schriftelijk te reageren op vragen 
van Arbeiderspartij Goirle Riel. In de besluitvormende raad wordt naar verwachting niet veel 
spreektijd gevraagd.  

5.  Raadsvoorstel verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving  
omgevingsrecht 

Standpunten fracties: 

Pro Actief 
Goirle 

Vraagt welke problemen we met deze verordening oplossen. Voorziet de 
verordening in een maatschappelijke behoefte? Zo ja, dan kan PAG instemmen 
met het voorstel.  

D66 Vindt dit een onduidelijk stuk. Hoe verhoudt inzetten op het minimale 
bodemniveau zich tot dienstbaarheid? Kunnen we meer taken wegleggen bij de 
omgevingsdienst? 

Arbeiderspartij 
Goirle Riel 

Bij het besluit staat: "Gehoord gedeputeerde staten… ''. Waar komt die zin 
vandaan? 

PvdA Geeft aan dat we twee jaar zonder de verordening hebben doorgebracht. Wat zijn 
de consequenties? Wat maakt deze verordening beter uitvoerbaar dan de vorige? 

SP Vindt deze verordening niet beter dan de vorige en vraagt zich af wat er precies is 
veranderd. 

CDA Stelt een andere volgorde voor. CDA wil eerst de kaders meegeven ten aanzien 
van het handhavingsbeleid en daarna de verordening vaststellen. 

Lijst Riel-Goirle Vraagt wat het ambitieniveau van de gemeente is. Gaan we voor het 
bodemniveau of het basisniveau? 
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Wethouder Bert Schellekens is niet in staat alle vragen vanavond te beantwoorden. Hij neemt de tijd 
om alle vragen schriftelijk te beantwoorden om het proces ordentelijk te laten verlopen.  
De voorzitter biedt wethouder Schellekens deze gelegenheid en stelt voor dit agendapunt via de 
regiegroep opnieuw te agenderen.  

6. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur. 

Het verslag wordt door de raad van de gemeente Goirle vastgesteld via de lijst ingekomen stukken 
van 11 september 2018.
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Toezeggingen oordeelsvormende vergadering 28-8-2018

nr Datum Wat Wie Uiterste afdoeningdatum Wijze afdoening

1 28-08-2018 In Goirle zijn 350 bijstandsgerechtigden. 
33 mensen zijn doorgestroomd naar een 
betaalde baan. Zijn er ook mensen die 
zelfstandig betaald werk hebben 
gevonden? Hoe doet Goirle het in 
vergelijking met de regio? Zitten wij qua 
uitstroom onder of boven het 
gemiddelde? SP vraagt of er een limiet is 
aan de periode van gratis werken. SP 
ontvangt graag een overzicht van 
werken zonder loon. Hoe lang werken 
mensen in een traject, hoeveel uren per 
week, hoeveel maanden? Hoe vaak 
maken werkgevers gebruik van mensen 
die gratis werken. 

Wethouder 
Marijo Immink 

2 28-08-2018 Bij raadsvoorstel toename kosten 
regiovervoer de bedragen in het besluit 
opnemen om zodoende meer 
duidelijkheid te verschaffen. 

Wethouder Piet 
Poos 

Voor de besluitvormende 
raad. 

3 28-08-2018 De wethouder beantwoord de vragen bij 
raadsvoorstel verordening kwaliteit 
vergunningverlening, toezicht en 
handhaving omgevingsrecht schriftelijk. 

Wethouder Bert 
Schellekens 




