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Voorzitter: Piet Verheijen  
Raadsleden: Liselotte Franssen - Du Maine (LRG), Erik Schellekens 
(LRG), Mark van Oosterwijk (PAG), Henk Gabriëls (PAG), Janneke van 
den Hout (D66), Servie Beekmans (Arbeiderspartij GR), Arno de Laat 
(Arbeiderspartij GR), Pernell Criens (PvdA), Deborah Eikelenboom 
(SP), Stijn van den Brekel (SP), Monique van Brederode (VVD), Ineke 
Wolswijk (CDA), Sjaak Sperber (CDA). 
Collegeleden: Marijo Immink, Bert Schellekens, Piet Poos, Johan 
Swaans en Mark van Stappershoef. 
Publieke tribune: 15 personen 

 
Deze vergadering kunt u terugluisteren op: 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2019/23-april/20:45 
 
1.  Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:45 uur. 
Wethouder Piet Poos geeft een toelichting op de raadsinformatie 'Stand van zaken 
beheersmaatregelen Jeugdhulp' die vandaag is verstrekt. De wethouder stelt voor om nog voor de  
vakantie een beeldvormende avond over jeugd te organiseren.  
 
2. Vaststelling agenda 
De voorzitter stelt aan de orde of vanavond over het raadvoorstel 1e herijkte deelbegroting Jeugd 
2019 oordeelsvormend kan worden gesproken, omdat niet iedereen de informatie uit de raadsinfo 
heeft kunnen bestuderen.   
 
 Standpunten fracties: 

Lijst Riel-Goirle Heeft inhoudelijke opmerkingen bij het raadsvoorstel en wil die graag bespreken. 

Arbeiderspartij 
Goirle Riel 

Stelt voor om het agendapunt uit te stellen. Regio Hart van Brabant is te laat met 
aanleveren. Over 2 weken opnieuw agenderen.   

SP Stelt voor om het agendapunt uit te stellen. 

VVD  Vindt het schokkend dat regio Hart van Brabant steeds te laat is met informeren. 
De stukken uit de regio zijn altijd maar net op tijd om een zienswijze te kunnen 
indienen. VVD wil tijd om zich goed voor te bereiden en overweegt een motie van 
wantrouwen.   

Pro Actief 
Goirle 

Hoe lang is het college op de hoogte van de getallen uit de raadsinformatie? 
Waarom krijgt de raad de cijfers zo laat? Is de raadsinformatie van invloed op 
agendapunt 3, de 1e herijking van de deelbegroting Jeugd? PAG stelt voor om het 
raadsvoorstel toch oordeelsvormend te bespreken omdat de raad van Goirle 
anders niet meer in de gelegenheid is om een zienswijze in te dienen.   

 
Wethouder Poos geeft aan dat de cijfers sinds vorige week donderdag bekend zijn. Op 9 mei  neemt 
het AB een beslissing over de deelbegroting jeugd. Andere gemeenten hebben het besluit over de 1e 
herijking deelbegroting Jeugd al eerder kunnen nemen. Goirle bespreekt het vandaag en in de 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2019/23-april/20:45


 

 

tussentijd zijn de cijfers van 2018 beschikbaar gekomen. De wethouder stelt voor om de vergadering 
te schorsen.  
De voorzitter schorst de vergadering 10 minuten.  
De voorzitter hervat de vergadering.  
Wethouder Piet Poos stelt voor dat het college een aantal zienswijzen gaat voorbereiden. Die 
zienswijzen worden z.s.m. toegestuurd, zodat de raad zich een oordeel kan vormen en erover kan  
vergaderen. Er worden zienswijzen voorbereid over de volgende onderwerpen: 

• Beheersmaatregelen 

• Informatie verstrekking aan de raad (betrouwbaarheid) 

• Lobby naar rijksoverheid 

• Contractmanagement 
 
Wethouder Johan Swaans vult aan dat ook andere gemeenten vergelijkbare financiële problemen 
met jeugdhulp hebben. Alles bij elkaar opgeteld heeft de gemeente Goirle bij de voorjaarsnota een 
negatief saldo van 2,5 miljoen euro. Het college wil intensief met de raad bespreken welke keuzes 
worden gemaakt.  
 
De voorzitter geeft de raads- en burgerleden de gelegenheid om te reageren op het voorstel van het 
college.  
Standpunten fracties: 

Pro Actief 
Goirle 

Vraagt of deze onderwerpen voor zienswijzen betrekking hebben op de 1e 
herijking deelbegroting Jeugd of op de gegevens die daarna bekend zijn geworden.  
Waarom heeft het college bij dit raadsvoorstel niet eerder dit voorstel voor 
zienswijzen gedaan?  

Lijst Riel Goirle Is akkoord met het voorstel van het college en vraagt om een zienswijze op te 
stellen over de kwaliteit van zorg. 

Arbeiderspartij 
Goirle Riel 

Is akkoord met het voorstel van het college. De partij schrikt van de tekorten en 
roept regeringspartijen op bij hun congressen een oproep te doen om extra 
middelen ter beschikking te stellen.   

CDA Steunt het voorbereiden van zienswijzen door het college. Vraagt aan het college 
om andere regiogemeenten hiervan op de hoogte te stellen. CDA wil haar oordeel 
opschorten totdat de zienswijzen bekend zijn.  

PvdA Is het eens met voorstel van het college. Geeft aan dat fraude niet wordt vermeld.  

VVD Steunt het voorbereiden van zienswijzen door het college en vraagt een zienswijze 
over de kwaliteit van zorg toe te voegen. VVD wil zich verdiepen in de toelating tot 
jeugdhulp vanuit derden, zoals artsen en justitie. Kan de raad hierover informatie 
krijgen?  

 
Wethouder Poos geeft in reactie op Pro Actief Goirle aan dat de cijfers over 2018 een bevestiging zijn 
van het signaal uit de 1e herijking deelbegroting Jeugd. Het college heeft verzuimd om de zienswijzen 
eerder op te schrijven, het was chique geweest als zij dat wel had gedaan. De wethouder zegt aan de 
VVD informatie toe over toelating tot jeugdhulp vanuit derden. 
 
De voorzitter concludeert dat de agenda gewijzigd wordt vastgesteld. Agendapunt 3, de 1e herijking 
deelbegroting Jeugd, wordt nu inhoudelijk niet besproken. Het college maakt zienswijzen en zal deze 
begin volgende week aanbieden aan de raad. De zienswijzen worden in de raad besproken en daarbij 
kunnen moties en amendementen worden ingediend.  
De regiegroep bepaalt of het raadsvoorstel met de zienswijzen op 7 mei in de oordeelsvormende 
raad komt of direct in de besluitvormende raad.  
 
 



 

 

4. Raadsvoorstel verordening Jeugdhulp 
Standpunten fracties: 

Arbeiderspartij 
Goirle Riel 

Vraagt of het Persoonlijk Passend Pakket bedoeld is om de zorgaanbieders beter in 
de hand te houden.  

Pro Actief 
Goirle 

Geen opmerkingen. 

Lijst Riel Goirle Wie bepaalt of de kwaliteit goed is? Staat dat ergens beschreven? Hoe kan je dat 
nagaan? 

VVD Vraagt naar resultaatgericht inkopen: wat zijn de meetpunten waarlangs wordt 
bepaald of het resultaat wordt behaald? Wat heeft het voor consequenties voor 
de aanbieders als het resultaat niet wordt behaald?  

 
Wethouder Piet Poos geeft aan dat het Persoonlijk Passend Pakket een middel is om maatwerk te 
kunnen leveren en ontschot te kunnen werken. Het is een uitbreiding van het yoghurtpact.  
  
5.  Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:50 uur. 
 
Het verslag wordt door de raad van de gemeente Goirle vastgesteld via de lijst ingekomen stukken 
van 7 mei 2019. 
 


