
  
 
 

 
Verslag oordeelsvormende vergadering 30 oktober 2018    
  

 1 

Opgemaakt door Berry van 't Westeinde, griffier 

Aanwezig 
 

Voorzitter:  
Raads/burgerleden: Mark Verhoeven(LRG), Liselotte Franssen (LRG), 
Henk Gabriëls (PAG), Christel van Neerven (PAG), Michael Meijers 
(D66), Piet Verheijen (D66), Arno de Laat (Arbeiderspartij GR), Pernell 
Criens (PvdA), Antoon van Baal (PvdA), Stijn van den Brekel (SP), Theo 
van der Heijden (VVD), Monique van Brederode (VVD), Corné de 
Rooij (CDA), Ineke Wolswijk (CDA). 
Collegeleden: Mark van Stappershoef, Marijo Immink - 
Hoppenbrouwers, Piet Poos, Bert Schellekens Johan Swaans.  
Publieke tribune: ca 10 personen 

Afwezig (met kennisgeving) Janneke van den Hout (D66), Mark van Oosterwijk (PAG) 

 
Deze vergadering kunt u terugluisteren op: 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2018/30-oktober/20:30 
 
 
1.  Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20:30 uur.  
 
Wethouder Bert Schellekens doet mededeling 
De gemeente is 2 jaar in gesprek geweest met Leystromen, Maas Jacobs en slagerij van Hest over 
invulling hoek Tilburgseweg-Kalverstraat. Het plan daarbij was het realiseren van aansprekend 
winkelbestand op de begane grond, het uitbreiden van de parkeergarage en de realisatie van 
appartementen. Tot onze spijt heeft het bouwteam gisteren moeten constateren dat deze invulling 
binnen marktconforme financiering geen haalbare kaart was. De partijen zoals genoemd hebben zich 
maximaal ingespannen maar de haalbaarheid bleef helaas ver uit beeld. Ons college heeft daarom 
vanochtend besloten dit plan stil te zetten. Naar verwachting zullen Leystromen en Maas Jacobs zich 
beraden op een alternatieve invulling. De rol die de gemeente daarbij zal spelen zal beperkt zijn en 
voornamelijk faciliterend van aard zijn.  
 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
  
3.  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. 
 
1.1 Preventie 
SP:  zwemvaardigheid van kinderen 
Stijn van den Brekel geeft aan dat veel partijen tijdens de verkiezingen zwemvaardigheid van 
kinderen belangrijk vonden. Men vond dat kinderen minimaal zwemdiploma A moeten halen. Vraagt 
hoe de andere partijen hierover denken. De SP wil hierover met een motie komen. 
Arbeiderspartij heeft dit ook in het verkiezingsprogramma staan. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2018/30-oktober/20:30
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PvdA heeft dit ook in het verkiezingsprogramma staan. Vindt overigens dat de verantwoordelijkheid 
bij de ouders ligt, maar de gemeente is wel de aangewezen partij om dit te faciliteren. Afhankelijk 
van de tekst kan de PvdA hiermee instemmen. 
VVD geeft aan dat de gemeente eerder geld heeft gekregen om te besteden aan armoede in 
gezinnen. Heeft informatie gekregen dat de stichting Leergeld dit faciliteert. Wat zou er dan nog 
meer gefaciliteerd moeten worden? 
 
Wethouder Marijo Immink geeft aan dat de stichting Leergeld dit jaar extra geld heeft gekregen om 
te kijken hoe zij kinderen in minimagezinnen kan ondersteunen bij sport en dergelijke. Zegt toe dat 
zij voor de raadsvergadering laat uitzoeken wat er voor dit geld wordt gedaan. 
 
2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen 
PvdA: Verduurzaming Jan van Besouw 
Merkt op dat er heel veel energie verloren gaat in Jan van Besouw. Dit kan een stuk duurzamer. Haar 
idee is om dit in 2019 in ieder geval ambtelijk te onderzoeken wat we hieraan kunnen doen. 
LRG kan zich vinden in wat de PvdA aangeeft. Alles wat we zelf kunnen aangrijpen om het goede 
voorbeeld te geven moeten we oppakken. 
PAG denkt dat het bestuur hier zelf ook mee bezig is. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. 
Arbeiderspartij kan zich voor groot deel vinden in de het voorstel. Ziet dat er bij Jan van Besouw vaak 
nog alle lichten aan zijn. Iemand moet het voortouw nemen. We moeten ook kijken naar andere 
gebouwen . Wellicht dat we elkaar daarin kunnen vinden. 
VVD geeft aan dat er ontwikkelingen zijn voor zonne-energie, warmtekracht, volgens hem is er al LED 
verlichting in de bibliotheek. Als gemeente is al afgesproken dat we willen investeren, als de 
revenuen de investeringen dekken. 
PvdA is blij dat de andere partijen dit delen. 
 
Wethouder Bert Schellekens vindt dit een zinvolle suggestie. Wellicht is het effectiever om eerst de 
wijkcentra onderzoeken. 
PvdA geeft aan dat er misschien nog een motie komt. Als er een ton per jaar aan energie wordt 
uitgegeven, zou er toch nog iets te halen moeten zijn. 
 
 
2.3 Zorg voor een veilige leefomgeving 
PAG: Aanpak drugsgerelateerde criminaliteit 
Geeft aan dat in de begroting repressieve plannen staan. Vraagt aandacht voor de mensen die 
weerbaarder kunnen worden waardoor zij niet in de verleiding komen om mee te gaan in crimineel 
gedrag. Dat is een koppeling naar het sociale domein. 
LRG geeft aan dat preventie altijd goed is. Maar hoe zit het dan met straffen? 
PAG geeft aan dat bij goede preventie straffen niet meer nodig is. 
Arbeiderspartij  vindt dit sympathiek over komen. De burgemeester heeft al een aantal panden 
gesloten. Iedere burger weet dat dit niet mag. Weet niet wat je dan nog aan preventie moet doen. 
CDA heeft een zelfde soort reactie. Ziet nog niet direct een oplossing hoe we dit zouden kunnen 
aanpakken. Mensen weten wat er verboden is. Hoe ga je dat dan organiseren? 
PAG denkt niet aan geld geven. Mensen moeten op de hoogte zijn van de risico's. Er zijn andere 
plaatsen, bijvoorbeeld Valkenswaard, waar ze al zo werken. Dit moet ook verder uitgezocht worden. 
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De burgemeester geeft aan dat dit ook al in het bestuursakkoord staat. Voor sommige mensen is de 
verleiding vrij groot. Ook de provincie heeft hier al aandacht voor, bijvoorbeeld bij vrijkomende 
agrarische bedrijven. Het is goed om te kijken of je bijvoorbeeld laagdrempelig zaken kunt laten 
melden. Dit gaat ook om het thuisfront. Repressie hoort naast preventie. Sterk Huis wordt 
bijvoorbeeld geconfronteerd waar een echtgenoot dit soort dingen doet. Het lijkt hem een goed 
voorstel. Er mag best een tandje extra. Hij ondersteunt dit verhaal. Het staat op het lijstje om hier 
meer aandacht voor te hebben.  
De voorzitter concludeert dat dit onderwerp de volledige aandacht al heeft en dat het onderdeel 
uitmaakt van het beleid. 
PAG denkt nog na of een motie of amendement nodig is. 
 
Bestuur en organisatie 
4.1 Bestuur 
CDA: Gôolse democratie  
Geeft aan dat we burgers graag willen betrekken bij betere besluitvorming. We hebben het systeem 
veranderd, maar dat is niet alles. Het gaat vooral om een verandering van mindset, voor zowel raad 
als college. Zo wil de raad graag oordeelsvormend praten over het bestemmingsplan Leijoevers. Het 
heeft echt zijn zorg. Hij wil niet aan de zijkant staan. Wij willen het anders en beter doen.  
LRG kan zich wel vinden in het verhaal van het CDA. We zijn net begonnen met deze methode. Het 
moet ook groeien. We moeten ons wel goed afvragen of dat goed gaat. De Gôolse Democratie moet 
zich ontwikkelen en liefst zo snel mogelijk. 
PAG geeft ook aan dat het een groeiproces is. We hebben een evaluatie afgesproken. We moeten 
het de tijd gunnen. Wat bedoelt het CDA concreet? 
D66 sluit zich aan bij de woorden van de heer De Rooij.  Zo zien we ook helemaal niets terug in de 
plannen voor het komende jaar over meebeslissen. 
Verwijst naar de beeldvormende bijeenkomst van vorige week over de woonvisie. Er wordt 1 
scenario geschetst en daarna gaan de luiken weer dicht. Zou de tafelgesprekken die donderdag zijn 
gepland graag ook in alle openbaarheid doen.  
Arbeiderspartij sluit zich aan bij het punt van D66. Als het gaat om de Gôolse Democratie zijn er 
vragen over de BOB-werkwijze die binnenkort geëvalueerd worden. Daarnaast zijn er zaken over de 
Zuidrand, Citadel, huisvesting Arbeidersmigranten, proeftuin. Waar is de raad in deze processen? 
Maakt zich ernstige zorgen als we op dezelfde manier verder blijven gaan. 
SP merkt dat er veel druk zit bij raadsleden. We zien nog niets van het meer betrekken van de burger. 
Daar moet meer naar gekeken worden. De raad op locatie, een motiemarkt, een burgerbegroting, 
daar hebben we nog niets aan gedaan. Heeft een voorstel in voorbereiding voor een 
burgervoorjaarsnota. Wil dat graag voorleggen. 
VVD luistert naar het betoog. Vraagt zich af of dit in de begrotingsbespreking thuishoort.  
CDA geeft aan dat het bij de begroting niet alleen om het geld gaat, maar ook hoe we zaken samen 
doen. De oproep is met name aan het college of we dit nu goed doen. De Arbeiderspartij heeft een 
aantal voorbeelden genoemd.  
De burgemeester geeft aan dat we nog maar kort zijn begonnen met onze nieuwe werkwijze. Er gaan 
inderdaad een aantal dingen nog niet zoals we bedoeld hebben. We gaan uitgebreid evalueren. We 
gaan het over alle aspecten hebben. Niets is in beton gegoten - u gaat zelf over uw eigen manier van 
vergaderen. Er is een aantal onderwerpen langsgekomen. Ook voor het college is  het zoeken naar de 
manier waarop we zaken vormgeven. Hoe richten we zaken in, zodat we niet op elkaars stoel gaan 
zitten. We zijn met heel veel dingen te gelijk bezig. Fijn dat u hier ook aandacht voor vraagt.  
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Wethouder Bert Schellekens geeft aan dat het niet alleen om de rol van de raad, maar ook om de 
omgevingswet. We zijn op zoek naar de werkwijze. Welke trajecten lopen er volgens de oude 
werkwijze en welke volgens de nieuwe. Sommige dingen zijn niet altijd precies gelopen zoals de 
bedoeling is. Er zijn communicatieproblemen. Laten we nu eens duidelijkheid scheppen over 
processen en procedures. Bij de Zuidrand zijn we bezig.  
D66 geeft aan dat de Gôolse Democratie ook gaat over het luisteren naar en ruimte geven aan 
inwoners. Hierop kan men een motie verwachten. 
SP geeft aan ook een motie in te willen dienen. 
 
 
4.2 Dienstverlening 
CDA: Organisatie 
Geeft aan dat er forse vragen worden gesteld over de uitbreiding van het aantal fte's. Er komt nu 
weer een uitbreiding bovenop. Gaan we dan niet heel snel? Er is begrip voor hoe dit ingevuld wordt. 
Is het de goede oplossing om aan de fte-knop te draaien? Waarvoor hebben we al deze mensen 
nodig? Zijn er misschien ook taken die we zouden kunnen afbouwen? Verwijst naar bijvoorbeeld de 
inzet op verrommeling buitengebied. Wat levert samenwerking met andere gemeenten op? 
Kan dit meer onderbouwd worden? Overweegt een amendement in te dienen om dit zorgvuldiger te 
doen. 
LRG sluit zich aan bij wat CDA zegt. Denkt dat er een heel goed traject is ingezet. Moeten we dan nu 
al gaan voorsorteren op het aantal fte's? Wat voor motie of amendement kunnen we indienen? 
VVD geeft aan dat de bijeenkomst van gisteren heel duidelijk was. De knop van fte omdraaien is niet 
de oplossing. Heeft bedenkingen bij de keuze in de begroting. 
PAG wacht de voorstellen af. Is zeer geïnteresseerd in oplossingen die voorgesteld worden. 
De burgemeester geeft aan dat er heel goed is nagedacht over de vraag waar mensen nodig zijn. Er is 
jarenlang niet gedraaid aan de fte-knop. Het is én én op dit moment. We gaan naar de 24000 
inwoners. De gevraagde uitbreiding heeft te maken met de ambities uit het bestuursakkoord en uit 
nieuwe wetgeving. We hebben iemand nodig voor duurzaamheid, we hebben iemand nodig voor 
dienstverlening, we moeten een aantal zaken invullen op het gebied van de AVG, dat doen we 
overigens samen met Hilvarenbeek en Oisterwijk. Als we dat niet doen dan gaan een aantal zaken op 
het gebied van de veiligheid van informatie niet goed. Zo hebben we nog een aantal andere functies 
die goed te onderbouwen zijn. Het zijn noodzakelijke functies. Als een aantal van deze functies niet 
gerealiseerd gaan worden, moeten we u ook duidelijk maken wat daar dan het effect van is.  
CDA geeft aan dat collega's gelijksoortige geluiden leven, als bij het CDA. Wij willen geen fte's 
schrappen. We willen wel nadrukkelijk nadenken over wat er nodig is, zodat we dit zorgvuldig met 
elkaar doen.  We hebben ook aardige verwachtingen bij de organisatieontwikkeling. We kijken hoe 
we dit vorm geven in een motie of amendement.  
PAG geeft aan dat we ook moeten kijken naar de verhouding tussen wat we uitbesteden en wat we 
zelf doen.  
De burgemeester geeft aan dat we bijvoorbeeld informatiebeveiliging hebben uitbesteed, dat willen 
we nu zelf doen. 
PvdA geeft aan dat zij ervan uitgaat dat er een weloverwogen voorstel ligt. En zij wil zich graag 
houden aan dit voorstel.  
Arbeiderspartij concludeert dat er veel prijsverschil zit tussen inhuur en vast personeel. Vast 
personeel is voordeliger. 
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LRG: ICT voorzieningen 
LRG wil graag aandacht voor de plaats van online dienstverlening. Onze ambities zijn niet gering en 
inwoners verwachten ook online dienstverlening. Dat is meer dan een gemeentelijke website. Op dit 
moment worstelen veel kleinere gemeenten met de vraag of zij kunnen voldoen aan de digitale 
agenda 2020. Het lijkt dat er geen samenhang is tussen maatregelen. Waar willen we naartoe met 
onze dienstverlening? Hoe zorgen we dat de kosten beheersbaar blijven? Hoe willen we 
ondernemers en inwoners betrekken? Hoe gaan we om met digibeten zodat iedereen mee kan 
blijven doen? Hoe houden we de persoonlijke maat in stand? 
PAG vraagt of er nu wordt gevraagd naar een dienstverleningsconcept. 
LRG bevestigt dit. 
SP vindt dat er aandacht moet zijn voor mensen die niet digitaal kunnen participeren, dat zij dat ook 
op papier kunnen krijgen. Ook moet er rekening worden gehouden met analfabeten. Heeft vorige 
week al aandacht gevraagd voor de beschikbaarheid van stukken van de raad. 
Wethouder Piet Poos antwoordt dat er al heel veel loopt. De meeste van die trajecten hebben 
hoofdzakelijk betrekking op de interne trajecten. In de e-visie wordt ook gekeken naar hoe wij naar 
buiten toe de zaak strak neerzetten. Een onderdeel daarvan is dat we ook rekening houden met de 
mensen die hier moeilijk in mee kunnen komen. 
De burgemeester geeft aan dat hierom capaciteit wordt gevraagd voor dienstverlening. 
De griffier ligt toe dat er feitelijk bij verstrekking van papieren stukken voor inwoners niets is 
veranderd met de wijze waarop dit voor het papierloos werken ging. 
PAG vraagt om bij de uitbesteding van diensten ook te kijken of het personeel mee over kan. 
LRG geeft aan dat mensen die niet digitaal vaardig zijn ook met digitale hulpmiddelen geholpen 
kunnen worden om mee te doen. Verwijst naar ervaringen in bijvoorbeeld Reusel-De Mierden en 
Hollands Kroon. 
Wethouder Piet Poos antwoordt dat een deel van de werkzaamheden nu zijn uitbesteed bij Tilburg 
en naar de samenwerking met Equalit gaan. De personele consequenties in Goirle zelf zullen 
overzichtelijk zijn. 
LRG vraagt of ook naar gebruiksvriendelijkheid van de website wordt gekeken. Kan een panel van 
"gewone burgers" dit nu testen? 
Wethouder Piet Poos geeft aan dat er nog geen concrete ontwikkelingen in de e-visie zitten. Voor 
een aantal van die plannen komen we ook zeker bij de raad toe. 
LRG geeft aan dat voor nu de voorstellen van de wethouder worden afgewacht. 
 
SP: digitale dienstverlening 
Is behandeld bij het vorige punt. 
 
 
Lokale heffingen 
VVD: Woonlasten inwoners Goirle 
Geeft aan dat zij de woonlasten zo laag mogelijk wil houden. Zit hier in een spagaat. We willen de 
woonlasten zo laag mogelijk houden, maar wil de mensen ook niet voor de gek houden.  
We kunnen het geld maar één keer uitgeven. Zijn we dan wel goed bezig? 
PAG houdt van eerlijkheid. We gaan de OZB verlagen. Alle andere lasten gaan we compenseren. Bij 
de OZB begroten we ook een negatieve opbrengst. Vindt het apart dat we de OZB tarieven verlagen, 
terwijl we bijna alle andere lasten minimaal met 2% prijscompensatie verhogen. Bij de OZB begroten 
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we ook nog een negatieve opbrengst. Je moet het niet willen dat het tarief verlaagd wordt. Dit terwijl 
de woningen in waarde zijn gestegen.   
Bij de rioolheffing is het teruggeven van € 15,00 een doekje voor het bloeden. Dat moet je niet willen 
doen, want op basis van het V-GRP kan een kostenstijging worden verwacht.  
Voor afval komen we nog met een amendement. Ook op toeristenbelasting zou ook 2% verhoging 
moeten komen.  
LRG vraagt of de VVD aan de ene kant de woonlasten zo min mogelijk wil verhogen en aan de andere 
kant niet uit de AWR wil halen.  
VVD antwoordt dat de stijging van afvalstoffen voor sommige mensen betaalbaar is. De vervuiler 
betaald is ook belangrijk. We moeten geen cadeautje geven, als we het geld straks weer met ze 
moeten halen. Als het duurder wordt is dat uitlegbaar. We hebben ook nog zoveel ambities om geld 
te geven aan mensen die dat nodig hebben. We kunnen niet anders dan accepteren dat de lasten 
omhoog gaan, omdat dat een eerlijke vraag is.  
LRG vraagt of er een doorberekening is gemaakt wat dit voor een gemiddeld Gools gezin zou 
betekenen? 
CDA geeft aan dat we de komende jaren de afvalstoffenheffing best weer op een aanvaardbaar 
niveau kunnen krijgen. Beter scheiden en een lagere heffing past bij elkaar. Een amendement kunnen 
we volgen. 
Arbeiderspartij geeft aan dat hij PAG steunt. Dit is een eenmalige verhoging. Als we beter scheiden 
kunnen de tarieven omlaag. 
VVD geeft aan dat we door het scheiden niet meer verdienen. De opbrengst van bijvoorbeeld plastic 
gaat door het hogere aanbod omlaag. 
CDA geeft aan dat dit meer heeft te maken met de manier waarop we het hebben aanbesteed. 
LRG geeft aan dat het een denkfout is dat beter scheiden ertoe leidt dat het minder gaat kosten. 
CDA vindt dat het niet anders kan betekenen dan dat dit efficiëntie betekent en dus kosten moet 
besparen. Het is moeilijk de burgers mee te nemen op de weg van beter scheiden als ze meer 
moeten gaan betalen. 
PAG vindt ook dat hoe beter je scheidt, hoe beter het is voor de wereld. Daarom doen we de 
scheiding. Waarom maken we verschil in de stijging tussen eenpersoons en 
meerpersoonshuishoudens? 
 
Wethouder Swaans antwoordt op de vragen over inflatiecorrectie. Waarom zijn de stijgingen 
verschillend? Voor de marktgelden wordt toegewerkt naar de wens van de raad om te komen tot 
80% kostendekkendheid. 
Veel heffingen gaan met 2% omhoog, dat is een inschatting van de inflatie. Inmiddels is de inflatie al 
hoger.  De OZB gaat niet omlaag. De opbrengst verhogen we met 1,7% van mei 2018-2019. In euro's 
stijgen de inkomsten van de OZB. Met zijn allen betalen we meer OZB.  
Het voorgenomen amendement van PAG betekent een sigaar uit eigen doos. Dat betekent dat we € 
352.000,00 tekort komen. Hoe denkt PAG daarmee om te gaan. 
PAG verwacht dit van het college. Er is een egalisatiereserve om de tarieven gelijkmatig te laten 
verlopen. Als de tarieven ooit verlaagd zijn om de begroting sluitend te krijgen, dan zitten we op het 
verkeerde spoor. 
Wethouder Swaans geeft aan dat er geen geld zit in de tarievenegalisatiereserve. De reserve is leeg. 
Daarom wordt je € 352.000,00 armer als je dit amendement volgt. Er komt een memo over dit 
onderwerp.  
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PAG vraagt of het college dan ook wil uitleggen waarom het college geld uit de egalisatiereserve 
riolering voor afval inzet en waarom er zo'n groot verschil zit tussen de tariefverhogingen tussen 
éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens. 
Wethouder Johan Swaans zegt oe antwoord op de vraag over de verschillen in verhoging tarieven. 
 
VVD denkt er nog over na of zij een motie of amendement indient. Vraagt zich af waar het geld 
vandaan komt, terwijl we nog veel wensen hebben. Waar gaan we dat straks van betalen? 
Wethouder Johan Swaans geeft aan dat het geld uit de reserve, onze spaarpot, komt.  
CDA geeft aan dat we het geld uit de reserve halen ook om het college een signaal mee te geven dat 
de afvalstoffenheffing binnenkort weer naar een redelijk niveau gaat. Geeft aan dat er best wat in de 
reservepot zit. 
PAG geeft aan dat zij college alles uit de kast wil laten halen om te zorgen dat de lasten voor de 
burger straks omlaag worden gebracht. 
 
PAG: Rioolheffing en afvalstoffenheffing  
Is reeds besproken.  
 
Weerstandvermogen en risicobeheersing 
VVD: Budget beheersing personeel 
Dit is al eerder opgemerkt. 
 
VVD: Risico bewaking  
Vindt het bedrag opgehoogd voor ziektekosten erg laag. Zijn we realistisch met dit budget? 
Zit met de risicobewaking, deze is oa op jeugdzorg erg beperkt. Ook voor Mill Hill komen er kosten 
aan. Als we steeds graaien uit de spaarpot, die we ook nodig kunnen hebben voor die doelen, 
moeten we opletten. 
Wethouder Piet Poos jeugdzorg is een punt van zorg. Ziet meer aspecten in het sociaal domein waar 
we moeite zien om de autonome ontwikkelingen te beheersen. We proberen door aanpassing van de 
werkwijze daar meer grip op te krijgen. Daar gaan we de komende tijd nog nadrukkelijk over praten.  
Met betrekking tot Mill Hill zit er in de algemene uitkering een bedrag  van circa € 600.000,00 voor 
het in stand houden van Mill Hill. Nu geven we ongeveer € 100.000,00 uit. Het geld wat we over 
hadden gaven we gewoon uit. Wat dit precies gaat worden, kunnen we niet zeggen.  
VVD geeft aan dat de AWR eindig is. 
Wethouder Piet Poos deelt deze mening.  
Wethouder Johan Swaans belooft de risico's goed in de gaten te houden. De raad wordt daarover 
regelmatig geïnformeerd. Maak u geen zorgen. 
 
 
5. - 12. Diverse verordeningen over belastingen en heffingen 
PAG: Waarom gaan we gezien de lage dekkingsgraad nu al niet leges voor horeca en evenementen 
verhogen? 
VVD is van mening dat is afgesproken dat we de leges voor horeca en evenementen zo laag mogelijk 
houden. 
PAG dan moeten we dat ook niet schrijven. 
Arbeiderspartij denkt dat leges al zijn afgeschaft. Dan kun je de leges ook niet verhogen.  
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SP vraagt naar de reisdocumenten. Dit kan voor minima niet kwijtgescholden worden. Kunnen we 
dat via de bijzondere bijstand doen? 
CDA vraagt naar leges voor kleine zaken, zoals een vlaggenmast of ooievaarsnest.  Moeten dat soort 
kleine zaken zoveel geld kosten? Wil het college daar nog eens naar kijken. De leges moeten ook in 
verhouding zijn met de kosten. Wijst op het feit dat de OZB de afgelopen 10 jaar fors omhoog is 
gegaan. Mensen betalen per persoon gigantisch veel meer belasting. 
Wethouder Johan Swaans zegt toe schriftelijk te reageren op de opmerkingen over leges.  
 
LRG vraagt of de reisdocumenten voor minima een probleem zijn. Ziet steeds vragen van de SP over 
wat we extra kunnen doen voor de minima. Dit soort zaken moet iedere inwoner zelf betalen. 
SP vraagt of dat gecompenseerd kan worden. 
CDA geeft aan dat hij van mening is dat het enigszins redelijk is dat de leges voor reisdocumenten 
redelijk zijn.  
Arbeiderspartij geeft aan dat er gezinnen zijn die van € 15,00 moeten rondkomen. Dan zijn leges voor 
een ID-kaart veel geld.  
SP geeft aan dat de bijzondere bijstand voor van alles kan worden ingezet.  
Wethouder Marijo Immink zegt toe dat zij even laat nagaan wat de mogelijkheden zijn bij bijzondere 
bijstand met betrekking tot reisdocumenten. 

PAG geeft aan dat in het stuk over leges We gaan in 2019 groeien naar een hogere mate van 
dekking. Klopt dit dan met uitzegging 
 
Wethouder Swaans zegt toe schriftelijk op de vragen te  
 
 
Toeristenbelasting 
Arbeiderspartij zal tegen stemmen. 
 
OZB 
CDA een heel forse verhoging van de OZB in 10 jaar. Mensen betalen per persoon gigantisch veel 
belasting. 
 
13. Bespreken van vragen en antwoorden vragen artikel 40 busverbindingen 
PAG constateert dat door de voorgenomen herinrichting van de weg de route door de Hellen 
ongeschikt is voor het busvervoer. De gemeente geeft aan dat uitvoerig met Arriva is gesproken. De 
gemeente schrijft dat de Baronielaan geschikt blijft voor een lijndienst. Arriva geeft voorkeur aan een 
andere route. De gemeente geeft dan aan zich te kunnen vinden in de voorgestelde wijziging. 
De loopafstand naar de bushalte voor inwoners van De Hellen wordt hierdoor groter. De gemeente 
gaat meer geld uitgeven voor bushaltes. De buurtbus komt Hilvarenbeek komt niet meer in Riel.  
Wil mogelijk het college verzoeken om te komen met een norm voor een acceptabele loopafstand 
voor een bus. Wil dat de gemeente afspraken gaat maken met de busvervoerder. Wil ook dat de 
gemeente afspraken maakt over de buurtbus, deze moet stoppen bij ziekenhuis Sint Elizabeth in de 
stad.  
LRG geeft aan dat het verhaal duidelijk is. Staat er voor open om daar naar te kijken. Er is een 
terugtredende beweging. Meer en meer worden dorpen als Riel verstoken van het openbaar 
vervoer. Als we een buurtbus weghalen in Riel heb je ook geen verbinding meer naar Hilvarenbeek. 
En eigenlijk is de verbinding met Goirle ook beperkt, 1x per uur. 
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D66 staat sympathiek tegenover het verhaal van PAG.  
Arbeiderspartij geeft aan dat de SP sinds 2006 zich al hard maakt voor het openbaar vervoer. Goirle 
is een van de weinige gemeenten waar een winkelcentrum en Cultureel Centrum niet bereikbaar zijn 
met het openbaar vervoer. We moeten hard optreden dat dat weer in goede banen wordt geleid. 
PvdA ondersteunt het initiatief van PAG. Snapt dat er economische redenen zijn om mee te bewegen 
met een vervoersmaatschappij. Het lijkt erop dat Goirle wel eens makkelijk meebeweegt. Wil graag 
meer zicht hebben hoe de gemeente met Arriva is omgegaan.   
SP geeft aan dat er veel vragen zijn waarom dit minder wordt in een tijd waar we mensen minder 
gebruik willen laten maken van het OV. Waarom horen we dit pas als dit besloten is. Bij het 
verpleeghuis komt nog steeds geen bus. Hebben wij meebeslisrecht als gemeente, of gaat alleen 
Arriva hierover? 
VVD ondersteunt de andere partijen. We moeten hier goed over nadenken. Het verbaast haar dat er 
zo'n verschil is tussen de antwoorden van Arriva en het college. Begrijpt dit niet. Wil graag de 
afweging horen hoe dit nu gekomen is. 
CDA ondersteunt het voorstel. We krijgen minder openbaar vervoer, maar er wordt wel geïnvesteerd 
in extra bushaltes. De nieuwe busregeling wordt in december al van kracht. Er zijn veel aanpassingen 
waar wij niet in gehoord zijn. We zouden graag de besluiten terugdraaien. 
 
Wethouder Piet Poos antwoordt dat wij contact hebben gehad met Arriva over de bushalte aan de 
Baronielaan in verband met wijzigingen op de Baronielaan. Tot verbazing van de gemeente zagen ze 
dat in de concessieaanvraag naar de provincie die lijn ineens vast werd veranderd in plaats van een 
soort proefperiode.  
We gaan niet over de busdiensten. De provincie is de concessiehouder. Waar Arriva mee bezig is, is 
een tendens die in de hele provincie bezig is. Waar steeds meer lijndiensten echt als lijndienst 
worden gezien. Arriva hoopt dat hiermee de bezettingsgraad van de bussen hoger wordt.  
Het college is heel boos geweest over het verhaal van Arriva dat de Baronielaan niet geschikt is. 
Arriva heeft zich niet aan de afspraken gehouden en de gemeente een subsidie door de neus 
geboord. De dag nadat we dit zagen, was de dag voordat de concessie werd verleend door de 
provincie. Dat hebben we Arriva nadrukkelijk laten weten. De lijndienst naar Tilburg wordt iets 
sneller. Voor een hele groep mensen in Goirle betekent dit een snellere verbinding. 
 
LRG vindt de opmerking van de wethouder een bijzondere. Goirle wordt eigenlijk benadeeld door 
Arriva maar vervolgens zegt hij dat het college zich kan vinden in de voorgestelde wijziging. 
Wethouder Piet Poos geeft aan dat hij niet blij is met hoe het proces verlopen is. Is in grote lijnen wel 
tevreden met de snelheid van de busverbinding en hij is ook iets comfortabeler hierdoor geworden. 
We proberen belangen zo goed mogelijk tegen elkaar af te wegen. Er staan ook 
fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes. Wij vinden dat voordelen opwegen tegen de nadelen. 
PAG geeft aan dat hij wil kijken of we iets kunnen doen met het brede gevoel in deze raad dat 
voorzieningen worden uitgehold. 
Arbeiderspartij vraagt alle landelijke partijen om hun partijen in provinciale staten aan te bespreken. 
SP vraagt waarom de raad niet is gevraagd of deze iets mee wil geven voor een beter Openbaar 
Vervoer. Vraagt of hier eerder over gecommuniceerd kan worden. 
Wethouder Piet Poos antwoordt dat dit lastig is. Het college gaat er nauwelijks zelf over. Het is voor 
een groot gedeelte uitvoering. Begrijpt dat hier emoties bij komen kijken. Wij maken hier serieuze 
afwegingen.  
PAG geeft aan een motie voor te bereiden. 
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Sluiting 
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 

 

 

 
 

 Datum Wat Wie Uiterste  afdoeningdatum Wijze afdoening 

1. 30-10-2018 Programmabegroting: schoolzwemmen 
De stichting Leergeld heeft dit jaar extra 
geld heeft gekregen om te kijken hoe zij 
kinderen in minimagezinnen kan 
ondersteunen bij sport en dergelijke. 
Voor de raadsvergadering wordt 
uitgezocht wat er voor dit geld wordt 
gedaan 

Wethouder 
Marijo Immink 

6 november  

2. 30-10-2018 Programmabegroting 2019: Uitleggen 
waarom het college geld uit de 
egalisatiereserve riolering voor afval 
inzet en waarom er zo'n groot verschil zit 
tussen de tariefverhogingen tussen 
éénpersoons- en 
meerpersoonshuishoudens. 

Wethouder 
Swaans 

  

3. 30-10-2018 Programmabegroting2019: nagaan wat 
de mogelijkheden zijn bij bijzondere 
bijstand met betrekking tot 
reisdocumenten. 

Wethouder 
Marijo Immink 

  

4. 30-10-2018 Programmabegroting 2019: schriftelijk 
antwoorden op diverse vragen leges 

- Beleid voor leges voor horeca en 
evenementen 

- Leges kleine bouwwerken 
 

Wethouder 
Johan Swaans 

  



 

 

 
 

5. 23-10-2018 Programmabegroting 2019: vergelijking 
met 2 voorgaande boekjaren binnen de 
programma's wordt in de nabije 
toekomst geregeld. 

Wethouder 
Johan Swaans 

  

6. 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 

  

7. 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 

  

8. 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 

  

9. 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 

  


