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Oordeelsvormende vergadering 8 oktober 2019 

 
 

 
Opgemaakt door Ingrid van Breda 

Aanwezig 
 

Mark van Oosterwijk (voorzitter),  
Raads- en burgerleden: Tess van de Wiel (CDA), Sjaak Sperber(CDA), 
Theo van der Heijden (VVD), Monique van Brederode (VVD), Ad van 
Beurden (VVD), Stijn van den Brekel (SP), Deborah Eikelenboom (SP), 
Pernell Criens (PvdA), Karen Molin (PvdA), Arno de Laat 
(Arbeiderspartij Goirle Riel), Servie Beekmans (Arbeiderspartij Goirle 
Riel), Janneke van den Hout (D66), Michael Meijers, Luuk van den 
Hout (D66), Piet Verheijen (D66), Hendrik Dejonckheere (PAG), Henk 
Gabriëls (PAG), Christel van Neerven (PAG), Cees Pelkmans (LRG), 
Frans Theys (LRG), Liselotte Franssen – du Maine (LRG), Erik 
Schellekens (LRG). 
Collegeleden: Mark van Stappershoef (burgemeester) en wethouders 
Bert Schellekens, Marijo Immink, Johan Swaans en Piet Poos. 
Ambtelijke bijstand: Frans Beurskens en Sylvia Torremans. 
Publieke tribune: +/- 20 personen. 

 
Deze bijeenkomst kunt u terugluisteren op: 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2019/08-oktober/20:15 
 
1. Opening door de voorzitter. 
De voorzitter opent de vergadering  

 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Raadsvoorstel Koersdocument Baceartlant 
Voor het spreekrecht hebben zich de volgende partijen gemeld: 
• Biodiversiteitsteam – Rob van Dijk.  
• André Walraven en Peter Beijer, bewoners Hoge Wal en omliggende straten. Zij hebben een 
brief gestuurd. Deze is bij de vergaderstukken gevoegd. 
 
Bespreking koersdocument per thema: 

Biodiversiteit  

SP Heeft het biodiversiteitsteam oplossingen bedacht voor het behoud van 
ecologische waarden? In 2017 heeft de SP samen met PAG een motie 
ingediend om een ecologische wijk aan te leggen. Nu is er geen ecoloog bij het 
plan betrokken geweest. SP wil daarop een reactie van de wethouder.  

Arbeiderspartij Een stuk grond langs de A58 blijft onbebouwd voor de opvang van water, is 
dat niet voldoende? 

PvdA Er zijn tegenstrijdige belangen. Wordt het biodiversiteitsteam in latere fases 
nog meegenomen om schade te beperken? Welke visie heeft de wethouder 
op biodiversiteit bij dit plan? 
Reactie inspreker: Ja, het biodiversiteitsteam is uitgenodigd. 

PAG Is het biodiversiteitsteam voldoende gehoord door het planteam? Wordt het 
ecologisch aspect meegenomen? Wat zegt het landschapsbeleidsplan 
hierover? Waarom zit de destijds ingediende motie niet bij de stukken? 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2019/08-oktober/20:15
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2019/08-oktober/20:15


 

 

Reactie inspreker: het biodiversiteitsteam is uitgenodigd door het planteam, 
maar had op dat moment een te volle agenda. Het zou beter zijn als bij de 
gemeente een ecoloog werkzaam is zodat we niet afhankelijk zijn van 
vrijwilligers. Het landschapsbeleidsplan zegt niets over Bacaertlant, dat hoorde 
nog bij Tilburg.  

Wethouder / 
ambtelijke  
bijstand 

Het biodiversiteitsteam heeft beperkt deelgenomen aan het voortraject. Bij 
het plan is een ecoloog bij betrokken van het adviesbureau. Er komt een 
bilateraal overleg tussen Bakertand BV en het biodiversiteitsteam.  
In het koersdocument worden de aspecten ecologische verbindingszone en 
biodiversiteit (de punten i en j uit het voorstel) nog verder uitgewerkt.   

Participatie en 
communicatie 

 

Insprekers Willen meer in het planteam betrokken worden. De verslagen zijn soms 
positiever geformuleerd dan hoe de bewoners dit hebben ervaren. De 
informatie in het planteam was vertrouwelijk. Dat maakte het onmogelijk om 
dit te delen met de achterban. Dat was lastig.  

D66 Vraagt hoe men beter om kan gaan met stukken die vertrouwelijk of geheim 
zijn.  

PAG Maakt zich zorgen over het feit dat de dialoog nog niet zo soepel loopt.  

Wethouder / 
ambtelijke  
bijstand 

Het is nieuw om de omgeving helemaal vanaf het begin te betrekken. 700 
mensen zijn uitgenodigd, daarvan neemt een afvaardiging zitting in het 
planteam. Het is een leermoment dat het planteam de documenten niet kan 
delen met de achterban. In vervolg zullen daarover duidelijke afspraken 
worden gemaakt. 

Verkeer  

LRG Roept op om uit te gaan van gemeten geluidswaarden in plaats van te  
berekenen geluidswaarden. LRG is voorstander van een vrij liggend fietspad. 
LRG vraagt om rekening te houden met het verkeer uit de nieuwe woningen 
bij de Zuidrand.  

D66 Vindt een vrij liggend fietspad een sympathiek idee.  

PAG Is voorstander van een fietspad en van een snelfietspad, als alternatief voor de 
auto. PAG kondigt een motie aan om de snelheid op de A58 te verlagen. 

CDA Vraagt aandacht voor de aansluiting met de Ambrosiusweg.   

Arbeiderspartij Vindt het fietspad een goed idee. Schoolgaand verkeer kruist verkeer op de 
Abcovenseweg, hoe wordt daarmee omgegaan? Het zou de gemeente sieren 
om de werkelijk gegevens (gebaseerd op 130 km/ uur in plaats van 120 km/ 
uur) op te nemen in het plan. 

PvdA Vindt het fietspad een goed idee. Is het mogelijk om de uitvoering hiervan 
naar voren te halen.   

SP Stuurt aan op minder auto’s in de wijk en noemt een voorbeeld uit 
Amsterdam. Het hoeft niet vanzelfsprekend te zijn dat elke woning 2 auto’s 
heeft, waar het plan nu van uitgaat.  

Wethouder / 
ambtelijke  
bijstand 

Ook met de toekomstige verkeersintensiteit wordt rekening gehouden, dit 
pleit voor berekenen boven meten. Geadviseerd wordt om eerst het 
koersdocument vast te stellen, dan kan het college bekijken of de Lage Wal 
eerder kan worden voorzien van een fietspad.  
Er komt nog een nieuw akoestisch onderzoek. Bij het definitieve rapport wordt 
gekeken naar de ondergrond en naar de 130 km/ uur in plaats van 120 km/ 
uur. Een deelauto-systeem en laadpalen zitten in het koersdocument.  
Het college zal samen met Tilburg optrekken richting Den Haag om de snelheid 
te verlagen, zowel nu als in 2022 omdat de weg dan wordt aangepakt.  



 

 

Woningen  

Arbeiderspartij Kan zo niet instemmen met het koersdocument omdat er maar 10% gebouwd 
zal worden in de categorie goedkoop en betaalbaar. Ook tiny houses en 
alternatieve woonvormen ontbreken in het document. 

PAG De gemiddelde woningprijzen en de verhoudingen tussen de categorieën zijn  
vastgesteld in onze woonvisie. Dat moet worden toegepast in dit 
koersdocument. Groen en dorps is niet hetzelfde als ecologisch. De wethouder 
heeft eerder de uitspraak gedaan dat het tekort aan goedkope woningen in de 
Zuidrand gecompenseerd zou worden in het gebied Bakertand.  

SP Geeft aan dat het percentage van 10% in de categorie goedkoop en betaalbaar 
echt fors omhoog moet. 

LRG Sluit zich aan bij vorige sprekers.  

D66 Op welke woonvisie is dit koersdocument gebaseerd? Op de laatste? 

Wethouder / 
ambtelijke  
bijstand 

Het percentage sociale woningen is nog niet vastgelegd in dit koersdocument. 
In de Zuidrand wordt gebouwd voor de woonbehoefte van Goirle. De  
Bakertand is gebaseerd op een regionale woonbehoefte. Het kader was een 
groen en dorps woonmilieu. De regionale vraag sluit aan bij lokale vraag, maar 
dit is ook ingewikkeld. De woonvisie die voor de zomer is vastgesteld is in dit 
koersdocument niet meegenomen.  

Algemeen  

PvdA Waar stemmen we precies mee in als we instemmen met dit plan?  

LRG Er is te veel tijdsdruk, kunnen we het koersdocument aanhouden en 
agenderen voor een nieuwe oordeelsvormende vergadering?  

Inspreker Doet de oproep om voor de volgende vergadering het planteam bijeen te 
roepen.  

D66 Geeft aan dat we deze vergadering deels beeldvormend hebben  
doorgebracht, dit is ten koste gegaan van oordeelsvorming. D66 zal dit in de 
regiegroep bespreken.  

 
De voorzitter formuleert de volgende conclusie en toezeggingen:  
Conclusies (procedureel): Gelet op de tijd stopt hier de bespreking en gaat deze in een volgende 
oordeelsvormende vergadering verder. Dan staan de volgende punten niet meer ter discussie: 

• Verkeer en het vrij liggend fietspad 

• Autonorm (aantal auto’s per woning) 

• Motie A58 

• Woningbouwprogramma (met name de goedkope woningen) 
  
Conclusies (inhoudelijk):  

• Er is nog gelegenheid om aan de aspecten i en j (biodiversiteit en ecologie) nader invulling te 
geven.  

• Voor een vrij liggend fietspad is draagvlak. U heeft de middelen om dit bij de raadsvergadering 
voor elkaar te krijgen.  

• Er is behoefte om in het koersdocument op te nemen hoe het percentage sociale woningbouw 
in verband wordt gebracht met de woonvisie.  

 
Toezeggingen: 

• Er wordt opnieuw gekeken naar het geluidsonderzoek omdat gerekend is met een snelheid 
van 120 km/uur in plaats van 130 km/uur. Hierover wordt duidelijkheid gegeven aan de raad.  

• Het college zal met Tilburg optrekken in een lobby om de snelheid op de A58 omlaag te 
krijgen. De raad wordt van de vorderingen op de hoogte gehouden.  



 

 

4. Wisseling 
 
5. Raadsvoorstel Evaluatie Goirle aan de slag. 

 
Bespreking per thema: 

60 plussers  

SP Hoeveel 60 plussers zijn er in geslaagd een baan te vinden in Goirle? En 
hoeveel 60 plussers is dit niet gelukt? SP stelt voor om de sollicitatieplicht niet 
meer op te leggen voor deze doelgroep. Tilburg is bezig de sollicitatieplicht op 
te heffen. Daar kan naar worden gekeken. SP wacht het onderzoek waarover 
de wethouder spreekt af.  

LRG Pleit niet voor een algemene opheffing van de sollicitatieplicht voor 60+, maar 
wil dit voor individuele gevallen wel bekijken.  

Arbeiderspartij Geeft aan dat de sollicitatieplicht voor 60 + wat hen betreft afgeschaft mag 
worden, maar vraagt zich af of dat wettelijk is toegestaan.   

CDA In de praktijk leveren veel gemeenten maatwerk. 60 plussers worden niet 
gedwongen maar wel meegeholpen om weer te participeren. Een bijdrage 
leveren aan de maatschappij kan op veel manieren.  

VVD Pleit niet voor een algemene opheffing van de sollicitatieplicht voor 60 +, maar 
wil dit voor individuele gevallen wel bekijken. 

PvdA Vindt maatwerk belangrijk.  

Wethouder Bij de 60 plussers zijn er 11 plaatsingen, verdeeld over 9 unieke mensen.  
Hoeveel 60 plussers niet zijn geplaatst (en nog in de kaartenbak zitten) moet 
worden uitgezocht. Het antwoord komt bij het verslag.  
De arbeidsmarkt is niet voor alle groepen goed. In de regio wordt gekeken 
naar nut en noodzaak van een programma voor 45 plussers.  

Algemeen  

PAG Heeft kennis genomen van de evaluatie, die ziet er goed uit. PAG kan zich 
vinden in beslispunt 2. Complimenten, de aanpak en de resultaten zijn prima.  

VVD Complimenten, de aanpak en de resultaten zijn prima. VVD vraagt de 
aanbeveling van de participatieraad ter harte te nemen en vaker dit soort 
onderzoeken te doen om de resultaten te kunnen vergelijken. VVD geeft aan 
dat communicatie en vaste consulenten belangrijk zijn. 

SP Is er bij mensen die solliciteren behoefte aan reiskostenvergoeding of 
kinderopvang? In Goirle aan de slag staan met name de positieve en niet de 
negatieve verhalen. Kan reiskostenvergoeding worden meegenomen in de 
nieuwe minimanota? 

CDA Complimenten, de aanpak en de resultaten zijn prima. CDA wijst de SP op het 
Cliëntervaringsonderzoek van Zorgfocus.   

PvdA Wordt ieder jaar bijgehouden hoeveel plaatsingen er zijn?  

LRG Geeft aan dat onbetaald werk mag niet leiden tot verdringing van betaald 
werk.  

Wethouder Een clientervaringsonderzoek vraagt veel moeite en inzet. We kunnen kijken 
hoe we dit in de toekomst kunnen doorontwikkelen. Op basis van het 
clientervaringsonderzoek zal minimabeleid worden vastgesteld. Dit 
minimabeleid blijven we evalueren.  
In het clientervaringsonderzoek staan suggesties, zoals reiskosten of een 
meedoenregeling. Goirle aan de slag heeft daar geen relatie mee.   
Volgens de wethouder past het niet binnen de participatiegedachte en een  
inclusieve samenleving om de sollicitatieplicht voor 60 plussers af te schaffen. 

 



 

 

 
De voorzitter formuleert de volgende conclusie en toezegging:  

• De wethouder geeft de heer van den Brekel bij het verslag nog antwoord op de vraag hoeveel 
60 plussers het niet gelukt is om een baan te vinden. 

• Voor de besluitvormende vergadering resteert mogelijk één bespreekpunt, en wel de 
sollicitatieplicht voor 60 plussers. De raad kan hiertoe indien gewenst het initiatief nemen.  

 
6. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:55 uur. 
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Nr Datum Wat Wie Uiterste  afdoeningdatum Wijze afdoening 

1 8 oktober 
2019 

Raadsvoorstel Koersdocument 
Baceartlant. Er wordt opnieuw 
gekeken naar het geluidsonderzoek 
omdat gerekend is met een snelheid 
van 120 km/uur in plaats van 130 
km/uur. Hierover wordt duidelijkheid 
gegeven aan de raad. 

Wethouder Bert 
Schellekens 

  

2 8 oktober 
2019 

Raadsvoorstel Koersdocument 
Baceartlant. Het college zal met 
Tilburg optrekken in een lobby om de 
snelheid op de A58 omlaag te krijgen. 
De raad wordt van de vorderingen op 
de hoogte gehouden. 

Wethouder Bert 
Schellekens 

  

3 8 oktober 
2019 

Raadsvoorstel Evaluatie Goirle aan de 
slag. De wethouder geeft de heer van 
den Brekel bij het verslag nog 
antwoord op de vraag hoeveel 60 
plussers het niet gelukt is om een 
baan te vinden. 

Wethouder 
Marijo Immink 

Bij verslag, zie 
onderstaand.  
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Sollicitatieplicht 60-plussers 
Algemeen: 
Op grond van de Participatiewet kan geen categoriale vrijstelling gegeven worden van sollicitatieplicht op grond van leeftijd. Wij leveren 
maatwerk in de benadering van onze werkzoekenden. De ervaring leert dat er oplossingen mogelijk zijn ook voor ouderen. Het categoriaal 
vrijstellen van sollicitatieplicht past niet binnen de participatiewet, maar ook niet binnen onze ideeën rond een inclusieve samenleving. Op 
individuele gronden kan en wordt er overigens wel vrijstelling verleend.  
(Overigens: In regionaal verband onderzoeken we nut en noodzaak voor een speciaal programma voor werkzoekende 45-plussers.) 
 
Door de fractie van de SP zijn n.a.v. de behandeling van het raadsvoorstel Goirle aan de Slag twee vragen gesteld: 
 

1. Hoeveel 60-plussers ontvangen een uitkering 
 
Op dit moment ontvangen 61 personen van 60 jaar en ouder een uitkering, op een totaal aantal op dit moment van 309 (excl. personen in 
inrichting).  
 

2. Klopt het dat Tilburg 60-plussers vrijstelling geeft van sollicitatieplicht. 
 
Ad 2. Nee dit klopt niet. (Door de fractie van de Partij van de Arbeid van de Tilburgse gemeenteraad is op 1 mei 2019 een initiatiefvoorstel 
ingediend om 60-plussers die een uitkering ontvangen op grond van de Participatiewet vrijstelling te geven van sollicitatieplicht. Dat voorstel is 
behandeld in de raadsvergadering in Tilburg op 16 september 2019 en verworpen.)  
 


