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1. Opening door de voorzitter. 
De voorzitter opent de vergadering  

 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Raadsvoorstel Begroting 2020  
 
Bespreking per thema: 

1 Instandhouding voorzieningen 
- Kunst en cultuur 
- Onderwijs (randvoorzieningen en Marietje Kessels) 

Indiener PvdA Het sociaal domein is net opgebouwd, netwerken in straten en buurten 
komen tot stand, en nu moeten we bezuinigen. PvdA uit zorgen over de 
tweedeling in de samenleving. Gooi geen schoenen weg omdat je even geen 
veters kunt kopen. Ofwel, wacht even rustig af voordat te hard wordt 
ingegrepen in Factorium, het Cultureel Centrum en de jeugdzorg.  
Concreet: geen bezuinigingen op kunst en cultuur, conciërges en het project 
Marietje Kessels. 

debat LRG geeft aan dat er nog steeds geen cultuurbeleid is, dus waar is het bedrag 
van €300.000,- op gebaseerd? LRG pleit alsnog voor cultuurbeleid zodat de 
raad kan sturen en overweegt een verzoek om het eerder aangenomen 
amendement uit te gaan voeren. LRG stelt voor om het project Marietje 
Kessels niet af te bouwen.  
SP vindt meedoen belangrijk voor iedereen. Als we deze bezuiniging 
doorvoeren dan vallen kwetsbare mensen af. De kracht van de samenleving zit 
in het sociaal domein. SP stelt voor om de bezuinigingen van €300.000,- niet 
door te voeren.  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2019/29-oktober/19:
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2019/29-oktober/19:


 

 

VVD stelt voor om niet de instellingen te subsidiëren, maar het geld te 
reserveren voor mensen met een kleine portemonnee.  
D66 steunt het betoog van de PvdA. Waarom bezuinigen op cultuur waarvoor 
nog geen beleid is? D66 is geen voorstander van bezuinigingen op onderwijs.  
PAG twijfelt over de bezuinigingen van €300.000,- bij CC Jan van Besouw. 
Bekijk de ruimtes en breng het aantal vierkante meters terug zodat CC de 
exploitatie rond krijgt. PAG overweegt een amendement voor de cultuurnota. 
Zonder nota kan niet worden bezuinigd.   
AP stemt niet in met deze bezuiniging en roept de landelijke partijen op om 
een beroep te doen op het kabinet. 
CDA pleit voor een visie op cultuur voordat bezuinigingen kunnen 
plaatsvinden. Als een deel van de opgave moet doorgaan, dan SCAG en SSCG 
erbij betrekken. CDA vindt conciërges onmisbaar, maar geeft aan dat scholen  
hiervoor financiering krijgen van het rijk. 

College  Wethouder Poos  geeft aan dat de gemeente zowel de conciërges als het 
project Marietje Kessels heeft gefinancierd die eigenlijk betaald moesten 
worden door het rijk. De gemeente had toen voldoende financiële middelen, 
maar die tijd is veranderd, vandaar het voorstel om dit niet meer te doen.  
Wethouder Swaans geeft aan dat de € 300.000,- bij kunst en cultuur is 
gebaseerd op een inschatting.  

vervolg: motie / 
amendement 

LRG, PvdA en PAG overwegen een motie of amendement. 
 

  
 

2 Sport 
Subsidie aangepast sporten.  
Sport en sportsubsidies (incl. aangepast sporten) 

Indiener LRG Ligt toe dat besturen en leden ondersteund moeten worden, voordat we gaan 
bezuinigingen op aangepast sporten. Het afschaffen van de 
waarderingssubsidie heeft niet voor alle verenigingen dezelfde gevolgen. 
Verhoging van de huur van sportparken lijkt een goede optie te zijn om de 
sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. Gaat in de volgende 
vergadering hier een voorstel voor doen.  

debat PAG is het hier grotendeels mee eens. 
VVD vindt de splitsing moeilijk. Er gaat een groot deel van het geld uit naar 
leden die het zelf kunnen betalen. Bij het voorstel van het college komen 
leden die niet mee kunnen participeren in het vangnet. De VVD wil iets helder 
opbouwen naar de toekomst. Vraagt zich af of we op deze wijze de begroting 
sluitend krijgen. 
SP geeft aan dat het aangepast sporten juist mensen treft die het zelf niet 
kunnen betalen. De leden kunnen niet veel bijdragen. Daarmee wordt de club 
als het ware opgeheven. Deze voorziening moet daarom in stand blijven. 
Wijst op de armoedeval voor mensen die nu net buiten onze regeling vallen. 
Sporten moet voor iedereen laagdrempelig zijn.  
PvdA geeft aan dat bij het voorstel uit het dekkingsplan vooral de 
middeninkomens getroffen zullen worden, die daardoor niet naar 
verenigingen gaan. Dit heeft weer gevolgen voor de toekomst bijvoorbeeld 
voor de jeugdzorg. We moeten ook kijken naar voorstellen om te kijken naar 
clubs die wel vermogen hebben.   
Arbeiderspartij sluit aan bij de reactie van PvdA. Houdt pleidooi voor het 
aangepast sporten. Kruimelwerk met relatief kleine bezuinigingen voor Sjors 



 

 

Sportief en Aangepast Sporten moeten we niet doen. Gaat hier een 
amendement voor indienen. 
PAG vindt ook dat aangepast sporten moet blijven. De waarderingssubsidie 
voor jeugdleden is een andere.  
CDA denkt dat op een eenvoudige wijze heel veel te winnen valt. Waarom is 
zo lang onderzoek nodig voor privatisering Haspel en sportvelden? Dit zou zo 
snel mogelijk een private voorziening moeten worden. Privatisering brengt 
veel geld op, ook op korte termijn. De subsidie aangepast sporten is peanuts, 
dat lijkt ons niet nodig. Het zou kunnen dat de contributie bij privatisering iets 
zal stijgen. De regeling die het college voorstelt is voor zowel jeugd als 
volwassenen bedoeld die het niet kunnen betalen.  
LRG wil niet om de hete brij heendraaien, maar een andere dekking geven.  

College  Wethouder Poos geeft aan dat privatisering van de Haspel relatief eenvoudig 
is. Die gaat komend jaar komen. Privatisering van de sportvelden is complex 
en lukt waarschijnlijk niet voor 2023. Op het moment dat er amendementen 
worden aangenomen worden die ingevuld.  

vervolg: motie / 
amendement? 

Arbeiderspartij geeft aan een amendement in te dienen over aangepast 
sporten. 
Andere fracties overwegen nog voorstellen. 

  
 

3 Verdere verhoging OZB 
Beheersing OZB 

Indiener VVD Betreurt dat bezuinigd moet worden en wil de bestaande situatie niet laten 
voortbestaan. Ondanks een afkeer van belastingverhoging staat de VVD toe  
dat de OZB beperkt wordt verhoogd. Daarnaast legt de VVD een visie op 
bezuinigen neer. 

debat PAG is akkoord met een verhoging van de OZB van 20%. Ook een OZB 
verhoging van 25% of 30 % is bespreekbaar indien dit niet de meest  
kwetsbare inwoners treft.  
D66 vindt een verhoging van de OZB bespreekbaar. Zo ook een extra 
verhoging volgend jaar.  
AP stelt voor om de OZB getrapt te verhogen (hogere tarieven voor mensen 
met een duurdere koopwoning). 
PvdA vindt een verhoging van de OZB noodzakelijk.  
VVD stelt dat alleen de huiseigenaren extra worden belast. Mensen in een 
huurwoning die ook een verhoging kunnen betalen blijven buiten schot. Dit 
heeft niet te maken met de sterkst schouders, een deel blijft buiten schot. 
CDA gaat nu akkoord met een verhoging ten behoeve van de voorzieningen, 
maar wil volgend jaar bekijken of de OZB verhoging weer kan worden 
teruggedraaid.  
LRG geeft aan dat huiseigenaren van huurwoningen de OZB mogen  
doorberekenen aan huurders. Huurders blijven wellicht niet buiten schot. LRG 
is kritisch op het verhogen van de OZB maar ziet nu geen andere mogelijkheid. 
Een verhoging van 20 % is nu echt voldoende.  
SP heeft geen moeite met de OZB verhoging want dat is de meest eerlijke 
manier.  

College  Wethouder Swaans geeft aan dat getrapt verhogen of verschillende tarieven 
invoeren niet mag, dat is inkomenspolitiek.  

vervolg: motie / 
amendement? 

Fracties nemen dit in beraad.  
 



 

 

  
 

4 Gaan voor een niet-sluitende begroting 

Indiener PAG Wil het graag anders benaderen. Stelt voor om te gaan voor een niet-sluitende 
begroting. We zijn druk bezig de begroting rond te krijgen, waarbij wij het 
probleem van Den Haag oplossen. Met alle lastige consequenties voor onze 
kwetsbare inwoners. In 2020 komen mogelijk ook nog belastingwijzigingen die 
nadelig uitvallen voor lagere inkomens.  
Laten we een gebaar maken dat we dit niet pikken. Dat betekent ook dat we 
de lastige consequenties van verscherpt toezicht accepteren. 
 

debat CDA: stemt hier niet mee in. Wil niet gaan voor een niet-sluitende begroting. 
De gemeentewet geeft de raad ook de taak om te komen met een sluitende 
begroting. Onder verscherpt toezicht komen betekent ook dat we bij iedere 
begrotingswijziging toestemming hebben van de provincie. Alleen dat kost al 
veel capaciteit.  
SP: voor de SP is dit een optie. Als de oorzaak in Den Haag ligt, moeten we het 
daar aanpakken. Een jaar is best te overzien. We zijn voor het blok gezet. 
PvdA: vindt dit een optie. Wellicht zijn de problemen opgelost bij de 
meicirculaire. PvdA doet de suggestie om de winst van het maatpact te in te 
calculeren. 
Arbeiderspartij: ondersteunt dit van harte. 
D66: is ook voor sterke signalen, maar wil ook duurzaam begroten en de 
problemen hier en nu aanpakken. 
LRG: zit ook met de vraag waarom wij de lasten betalen voor het Rijk. Vindt 
ook dat de begroting sluitend moet zijn. Als Goirle alleen staat in het signaal is 
het ook niet krachtig. Wil graag langs andere wegen die signalen uitdragen. 
Hoopt dat er het komend jaar nog iets word hersteld, zodat het vervolg van de 
bezuinigingen niet nodig is. 
VVD: vindt het een brevet van onvermogen als we geen sluitende begroting 
indienen. We hebben de verantwoordelijkheid om ons huishouden op orde te 
houden. 
PAG geeft aan dat er verschillende manieren zijn om een sluitende begroting 
te krijgen. Roept op aan alle partijen om na te denken.  
 

College  Geeft aan dat we reëel moeten begroten. Het college vindt dat we integer en 
duurzaam moeten begroten. Daar gaan we echt aan vasthouden. We moeten 
uiteindelijk een probleem oplossen. 

indiener 
(vervolg: motie / 
amendement?) 

PAG: gaat zich beraden en komt waarschijnlijk met een amendement. SP  
 

  
 

5 Sociaal domein, oorzaak van financiële problemen 
Sturen op de kosten in het sociaal domein 

Indiener VVD De kosten in het sociaal domein en m.n. die voor jeugdzorg en WMO, zijn 
verantwoordelijk voor de huidige tekorten. Sturen op de doelmatigheid en 
doeltreffendheid is van groot belang. Veel zorg wordt geïndiceerd als 
jeugdzorg en WMO, maar is eigenlijk onderwijs of langdurige zorg. Daarnaast 
vindt de VVD het van groot belang dat, al dan niet in VNG-verband, druk op 



 

 

het rijk wordt gezet om de rijksbijdragen te vergroten. Gemeenten kunnen 
een open eind regeling niet in stand houden. 

debat AP roept de landelijke partijen op om de druk op het rijk te vergroten om de 
rijksbijdragen te verhogen.  
PvdA stelt inzet in plaats van bezuiniging op preventie voor. Dit voorkomt 
hogere kosten. Cultuur en sport is ook preventie, bezuinig daar dus niet op.  
PvdA wijst op de middeninkomens.  
SP is het eens met PvdA.  
PAG vraagt aandacht voor teveel instroom van cliënten in de jeugdzorg. Er zijn 
zorgen dat instroom te makkelijk gaat via huisartsen.   
CDA geeft aan dat preventie belangrijk is. Met privatiseringen van onder 
andere de Haspel is bezuinigen op inclusie misschien niet nodig. Contributie of 
lesgeld voor de muziekschool kan worden verhoogd voor degenen die dat 
kunnen betalen. CDA stelt voor om een meedoen-regeling te handhaven.  
LRG wil het beoordelen van jeugdzorg bij experts laten. Stelt een oproep aan 
jeugdorganisaties voor hoe de zorg efficiënter en doelmatiger kan.  

College  Wethouder Poos geeft aan dat we verschuivende effecten zien. Het college 
werkt aan extra inzet op preventie, meer accountmanagement en lobby 
richting de eigen partijen. Het kost tijd en het is hard werken om de kosten 
voor jeugdzorg gelijk te houden.  

vervolg: motie / 
amendement? 

Fracties nemen dit in beraad. 

  
 

6 Zonnepanelen op gemeentelijke en andere gebouwen. 

Indiener AP Geeft aan dat op dit onderwerp echt geld te verdienen valt. We hebben heel 
veel daken waar zonnepanelen op kunnen. Die kunnen geld opbrengen en die 
bijdragen aan duurzaamheid. We gaan een motie indienen om waar mogelijk 
zonnepanelen neer te leggen. Ook bij een aantal sportvereniging kan dit. Zo 
kan ook een deel van het geld terugkomen.  
 

debat LRG is het eens dat een post moet worden ingerekend. Investeringen zouden 
budgettair neutraal gemaakt kunnen worden.  
PAG geeft aan dat een expert heeft uitgerekend dat € 15.000,00 hier kan 
worden overgehouden, bij € 250.0000,00 investering. Daar moeten we geld 
voor inboeken. 
D66 ondersteunt dit voorstel. Geen PM posten in de begroting. 
PvdA en CDA steunt het voorstel. 

College  - 
 

indiener 
(vervolg: motie / 
amendement?) 

Arbeiderspartij dient een motie in. 
 

  
 

7 Oplossingsrichtingen (privatisering, groene energie) 

Indiener D66 Wil nu al kijken naar de mogelijkheden rondom het privatiseren van bijv. 
Sportparken, de Haspel en het zwembad. Diverse vormen zijn mogelijk, dus dit 
vraagt een onderzoek. Bij de voorjaarsnota 2021 kan dit gerealiseerd worden.  



 

 

Daarnaast is het zeker de moeite waard te onderzoeken op welke manier 
maatregelen op het gebied van duurzame energie Goirle voordeel kunnen 
opleveren.  

debat SP is geen voorstander van privatisering en wenst als gemeente de regie in 
eigen hand te houden.  
PAG vraagt of D66 geld in de begroting wil reserveren om dat onderzoek nu al 
te doen. Verzoek aan D66: kijk bij motie wat het afstoten van gemeentelijke 
gebouwen kan opleveren. 
AP is geen voorstander van privatisering en wil zelf zeggenschap houden. 

College  Het privatiseren van sportparken is complex. Het zwembad is al 
geprivatiseerd. 

indiener 
(vervolg: motie / 
amendement?) 

D66 neemt dit in beraad.  
 

  
 

8 Inclusieagenda en aangepast sporten 

Indiener SP De inclusieagenda schrappen is het slechtste voorstel van het dekkingsplan. 
Inclusieagenda is verplicht. Ook in deze tijden van tekorten zijn er 
mogelijkheden om de inclusieagenda uit te voeren. Daar is wel aandacht voor 
nodig. Bij de raad lig het budgetrecht.  

debat LRG: vindt dat het zonde is als de basis die er ligt geen vervolg krijgt. We 
moeten kijken wat er mogelijk is. Als eerste het laaghangend fruit. De eerste 
verdiensten kunnen we maken. Het is zonde om dat weg te gooien. De PM 
post moet in te vullen zijn. 
PAG: volgt de redenering van de SP grotendeels. Laten we op zoek gaan naar 
mogelijkheden om geld te genereren.  
PvdA: bevreemdt het ook heel erg. Er staat eigenlijk ook dat we pas iets doen 
als we geld hebben. Stel de inwoners voorop. 
Arbeiderspartij vindt bovendien dat er een getal aan moet worden gehangen. 
CDA: wil verder met de inclusieagenda. De coördinatierol van de gemeente 
wordt niet uitgevoerd volgens dit voorstel. 

College  Het college gaat het echt aan het hart om te besluiten met de inclusieagenda 
te stoppen. Het gaat om de extra uren voor de coördinerende rol. Het wil niet 
zeggen dat we niet aan een inclusieve samenleving werken. Er gebeurt veel op 
het gebied van inclusie. Er gaat veel goed. In de inclusie agenda is de focus 
gelegd op de dingen die we beter doen.  
We gaan werk van werk maken. In het integratiebeleid hebben we een aanpak 
“meedoen makkelijker maken”, waarbij we veel zaken uit financiële 
toegankelijkheid van de inclusieagenda meenemen. We zoeken daarbij de 
samenwerking op met vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke partners. 
Een ander voorbeeld is dat we voorstellen een meedoenregeling op te stellen 
in het kader van de bezuinigingsoperatie.   
Ook zijn we volop bezig met de integrale toegankelijkheid van onze zorg en 
ondersteuning door doorontwikkeling van ’t Loket. We hopen in een 
beeldvormende vergadering binnenkort ook nog te laten zien hoe we dat 
oppakken. 
Het is financieel tot nu toe niet ingerekend, omdat het geen onderdeel is van 
het bestuursakkoord.  

indiener SP geeft aan dat de motie al klaar ligt.  
 



 

 

(vervolg: motie / 
amendement?) 

  
 

9 Openbaar vervoer 

Indiener SP Stelt voor om de nieuwe haltes en wegaanpassingen die aan de Baronielaan 
zijn gedaan te verhalen op de Provincie en op Arriva. SP stelt tevens voor om 
bij de Provincie aan te dringen om de concessie niet meer aan Arriva te 
verlenen.  

debat LRG betreurt het dat de gemeente de Baroniebaan wel gereed heeft gemaakt, 
maar dat de busvervoerder daarna anders heeft besloten. LRG wil samen met 
stadsvervoer Tilburg inzetten op de volgende concessieronde en ziet geen 
andere mogelijkheden dan dat. 
PAG vraagt aan het college om geld dat gereserveerd is voor aanleg van 
bushaltes ook het komende jaar niet uit te geven. Daarnaast dient 
duidelijkheid te komen over de uitvoegstrook bij de Baronielaan. PAG stelt 
voor om deze hoek die al heel lang staat te vervuilen weer open te stellen. 
LRG stelt ook voor om de uitvoegstrook gewoon weer te gebruiken.  

College  Wethouder Poos stelt dat de inrichtingskosten van de Baronielaan en de 
Acacialaan maar voor een deel betrekking hebben op de bus. Er komt een 
nieuwe concessie. De wethouder wil meepraten over de randvoorwaarden 
waarvoor de concessie verleend wordt.  

indiener 
(vervolg: motie / 
amendement?) 

PAG overweegt een vervolg in samenwerking met de SP.  
 

  
 

10 Uitgangspunt is eigen kracht 

Indiener VVD Vindt eigenkracht als uitgangspunt heel belangrijk. Iedereen moet zich in 
vrijheid kunnen ontwikkelen. De gemeente moet terughoudend zijn met het 
financieren van individuele- of groepsactiviteiten.  
Iedereen moet eerst de eigen broek ophouden. De gemeente zorgt voor een 
aantrekkelijke woon- en werkomgeving. De taak van de gemeente is daarin te 
stimuleren, te faciliteren en te subsidiëren – in deze volgorde. Individuele 
oplossingen hebben de voorkeur als mensen niet mee kunnen participeren. Er 
moet een duidelijke toegevoegde waarde zijn voor de gemeenschap als de 
gemeente ondersteunt. Vindt het vreemd dat we een generieke subsidie 
uitgeven aan de bibliotheek of Factorium. Wil graag dat we meer een visie 
krijgen hoe we onze geldelijke voorzieningen verdelen. 

debat PvdA vraagt naar voorbeelden. Faciliteiten zijn belangrijk voor het dorp.  
LRG vraagt of de VVD dus ook voor een cultuurnota is. De visie van de VVD is 
duidelijk. 
Het CDA vraagt wat het voorstel is. 
Arbeiderspartij vindt dat eigen kracht een goed uitgangspunt is. Maar waar 
dat niet is, moeten we het betaalbaar houden. 
PAG begrijpt dat er een uitgangspunt ter discussie wordt gesteld. Wat wilt u 
hier daarna mee?  
D66 sluit zich aan bij de woorden van PAG. Nodigt VVD uit om mee na te 
denken over de privatisering van sportaccommodaties. 
 

College  - 



 

 

 

indiener 
(vervolg: motie / 
amendement?) 

Neen. 

  
 

11 Buurtbemiddeling 

Indiener SP Buurtbemiddeling is belangrijk. Dit kost € 10.000,- en de SP stelt voor om 
buurtbemiddeling in stand te houden. Het heeft een preventieve werking, 
zeker bij verwarde personen mag er professionele buurtbemiddeling zijn.  

debat D66 ondersteunt dit voorstel van de SP. 
LRG roept op om te zoeken naar alternatieve financieringsvormen.  
PvdA vindt buurtbemiddeling belangrijk. 
PAG is het eens met de SP. Er is vast een postje voor te vinden.  
VVD verwijst naar de pilot kiemuur.  

College  Wethouder Immink geeft aan dat het een pijnlijk bezuinigingsvoorstel is. Zij 
geeft de volgende overweging mee. Het college wil in 2020 de pilot 
zorgmijding starten. De raad kan besluiten om de pilot 1 jaar uit te stellen en 
die € 10.000,- te benutten voor buurtbemiddeling.  

indiener 
(vervolg: motie / 
amendement?) 

LRG wil samen met de SP de handreiking van wethouder Immink uitwerken. 
 

  
 

12 Interne organisatie 

Indiener CDA Wil vrijheid en verantwoordelijkheid bij burgers leggen. De visie op de 
organisatie is pas recent gepresenteerd. De formatie is met 15 % gestegen. Er 
is minder externe inhuur Er is weinig tot geen uitvoering gegeven aan de vraag 
uitbreidingen te rapporteren en te onderbouwen. Het kan niet anders dan dat 
de gemeentelijke organisatie ook kritisch naar zichzelf kijkt. Stelt zich vragen 
bij iedere andere uitbreiding van de gemeentelijke organisatie. We moeten als 
raad ook kritisch naar onszelf kijken. Als we minder taken gaan uitvoeren, 
moeten we ook met minder mensen toekunnen.  

debat LRG wil het breder trekken dan de interne organisatie. Bij de interne 
organisatie is geen enkel vakje groen gekleurd. Aan de bedrijfsvoering wordt 
niet getornd. We kunnen de bedrijfsvoering niet met droge ogen buiten schot 
laten. Laten we hier dan ook natte vinger werk doen en de taakstelling iets 
omhoog schroeven. 
D66 heeft hier vragen bij. Er is meer geld uitgegeven om taken uit te voeren. 
We zijn daar net een beetje mee op dreef. De organisatie moet kritisch naar 
zichzelf kijken, maar om de bezuiniging direct in te rekenen is moeilijk. 
SP sluit zich aan bij de woorden van LRG. Wijst op 0,6 besparing op de 
formatie wethouders. Bij kantinevoorziening kan ook bezuinigd worden.  
VVD geeft aan dat nog kritisch gekeken kan worden, ook naar openstaande 
vacatures.  
CDA vindt dat er genoeg is geïnvesteerd. De € 160.000,00 aan vacature ruimte 
is het niet uitgeven van. Een pagina met alleen maar rode blokjes roept vragen 
op. Kan bijvoorbeeld het analoog archief een jaar worden opgeschoven? 
Uitbreiding van de griffie is niet per sé noodzakelijk. 



 

 

PAG  vindt het goed om nog eens te kijken naar het archief. Formatie 
uitbreiding voor de griffie vindt zij belangrijk. Doet een pleidooi om die te 
behouden. 
VVD vindt het een rare boodschap om niet de tering naar de nering te zetten. 
SP vraagt naar ontslag van wethouders. 
LRG geeft aan dat er bij de griffie een hoge druk ligt. Er is duidelijke 
ondersteuning die deels al weg is. Kan zich voorstellen dat het lastig is als we 
het met minder doen. Zou dan eerder kijken of het mogelijk is om in huis 
ondersteuning te organiseren.  
PAG geeft aan dat ontslag van een wethouder geen optie is. Dat is voor de 
volgende verkiezingen. Er is veel makkelijker geld te halen bij de kosten die 
voor inhuur op de exploitatie staan. Zorg ervoor dat je minder mensen inhuurt 
voor de taken die je niet gaat uitvoeren. 
VVD vraagt zich af of de vergoeding van raadsleden teruggegeven kan worden. 
SP  geeft aan dat er vroeger minder wethouders waren.  
Arbeiderspartij steunt een motie van de SP hierin. Is bereid om met de VVD 
een motie of amendement in te dienen om te besparen op de vergoeding van 
raadsleden. 

College  Duidt de formatie. De gemeente Goirle zit nog 10 fte onder het gemiddelde. 
De druk op de ambtelijke organisatie wordt overal gevoeld. Er zit een 
besparing van € 200.000,00 op de ambtelijke organisatie in het voorstel.  
Aan arbeidsvoorwaarden valt weinig te sleutelen. De externe inhuur is fors 
teruggebracht. 
De wethouders werken meer dan de 0,9 fte waarvoor zij zijn aangesteld– zij 
werken veel meer. Daar moeten we ook een goede werkgever zijn. Een goede 
werkgever moet ook zijn faciliteiten op orde hebben.  
Er is een wettelijke verplichting om van analoog naar digitaal archief te gaan. 
Ook daar is er geen ruimte. 

indiener 
(vervolg: motie / 
amendement?) 

CDA gaat amendement indienen 
SP overweegt een motie of amendement voor raadsleden en college. 

  
 

13 Toeristenbelasting; De gevolgen die verhoging zou kunnen veroorzaken. 

Indiener AP Bij de invoering van de toeristenbelasting is vastgesteld dat de helft van deze 
belasting naar toerisme en recreatie zou gaan. Het zou om € 80.000 tot € 
100.000 gaan. Nu gaan we de belasting verdubbelen, maar het bedrag dat nog 
naar toerisme en recreatie mag is max. € 20.000,- . Arbeiderspartij wijst op de 
brief van de scouting en overweegt een vervolgactie om scouting uit te sluiten 
van toeristenbelasting.  

debat LRG steunt een motie niet. De geleidelijke verhoging is afgestemd met de 
vereniging. Bovendien is scouting vaak al vrijgesteld van toerismebelasting 
vanwege de leeftijd van de deelnemers.  
PAG onderzoekt de zaak, maar steunt wellicht niet.  
CDA steunt wellicht niet.  

College  - 
 

indiener 
(vervolg: motie / 
amendement?) 

AP overweegt een motie. 
 

  



 

 

 

14 Leefomgeving 

Indiener LRG Heeft last van pm posten waar inkomsten gegenereerd kunnen worden. Zou 
een motie of amendement gesteund worden? 
 

debat Alle fracties geven aan dit te steunen.  
 
 
 
 

College   
 

indiener 
(vervolg: motie / 
amendement?) 

LRG is bereid hierop een motie of amendement in rw 
 

 
De voorzitter formuleert de volgende conclusie en toezeggingen:  
Conclusies (procedureel):  
PAG: hoe gaan we dit organiseren, voorzie een spettervuur aan amendementen. Hoe gaan we dit 
oplossen.  
VVD vraagt om begeleiding. 
Mark Verhoeven: jammer dat we het werk van de regiegroep hier overdoen. 
Voorzitter: moties / amendementen uiterlijk 11-11 indienen. 
Griffier: bij amendement moet dekkingsvoorstel zitten. Op 11-11 alle amendementen op een rij 
zetten. In welke volgorde behandelen we wat. Op 11-11 bespreking regiegroep. 12-11 raad is er zelf 
bij.  
 
 
 
 
 
 
 
4. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur. 
 
 
 



 

 

Bijdrage spreekrecht voorzitter platform minima 

 

Beste raadsleden, 

 

De kwaliteit van een samenleving valt af te lezen uit de manier waarop er zorg en aandacht is 

voor de meest kwetsbaren. Dat zijn o.a. jongeren die in meerdere of mindere mate afhankelijk 

zijn van Jeugdzorg, maar ook Goirlenaren met een hele kleine beurs.  

Beide groepen zijn niet georganiseerd en staan niet met spandoeken en borden, laat staan 

met tractoren en graafmachines, op het Oranjeplein te demonstreren om voor hun belangen 

op te komen.   

Op 24 september stelde de Raad het kader vast voor het Dekkingsplan en onder punt f. staat 

vermeld dat inwoners met een smalle beurs moeten kunnen blijven meedoen. 

(Dekkingsvoorstel, p.3). Voor minima, en met name de ouderen onder hen, geldt dat zij nog in 

te geringe mate gebruik maken van gemeentelijke regelingen. Dit blijkt ook uit het 

Cliëntervaringsonderzoek Participatiewet van augustus jl. Momenteel wordt er gewerkt aan 

mogelijkheden tot verbetering van met name de communicatie en het Platform Minima levert 

graag zijn bijdrage aan vergroting van het bereik.  

De gemeente kan echter nog meer doen voor de minima, namelijk het instellen van een 

Meedoenregeling voor volwassenen. In veel gemeenten bestaat die al, maar in Goirle nog niet. 

Het Platform Minima heeft al eerder gepleit voor zo’n regeling in het kader van de discussie 

over de Inclusieagenda en een dergelijke regeling is voor de Goirlese minima van nog groter 

belang nu er in het kader van het Dekkingsplan ook een aantal subsidies worden afgebouwd.  

Dekking hiervoor wordt voornamelijk gevonden door een verhoging van de OZB. Daarbij gaat 

het overigens om een voor huiseigenaren zeer beperkt bedrag van enkele tientallen Euro’s per 

jaar (zie p. 8 van het Dekkingsplan). Ik zou de mensen die tegen deze verhoging bezwaar 

maken graag het volgende ter overweging mee willen geven. Mensen met een laag inkomen 

en een kleine beurs komen niet in aanmerking voor een hypotheek en kunnen dus geen huis 

kopen. Zij zijn aangewezen op huur en moeten, ondanks huursubsidieregelingen e.d. een groot 

deel van hun maandelijkse inkomen aan huur besteden. Procentueel veel meer dan 

huizenbezitters. Bovendien zien huurders van de betaalde huur niets terug en blijven zij hun 

leven lang huur betalen. Huiseigenaren betalen wellicht soms, maar zeker niet altijd, aan 

aflossing en rente meer dan een huurder, maar na 20 of 30 jaar betalen zij niets meer en bij 

verkoop van de woning ontvangen zij, zelfs voor een bescheiden woning, al gauw € 250.000. 

Voor Goirlenaren met een hoger inkomen en een duurder huis geldt uiteraard dat zij, 

vergeleken met huurders, per saldo nog meer bevoordeeld zijn.  

Het Platform Minima vindt het om die reden niet meer dan rechtvaardig dat de kosten voor een 

Meedoenregeling voor volwassenen gedekt worden door een verhoging van de OZB. Om 

minima met een eigen woning te ontzien zou deze maatregel wat ons betreft wel gepaard 

moeten gaan met een besluit om de kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke belastingen 

ook van toepassing te verklaren op de OZB. De gemeente handelt dan pas volledig conform 

het door de Raad zelf vastgelegde principe dat de sterkste schouders de zwaarste last dragen 

(p. 7 Dekkingsvoorstel)  

Ik wens u allen veel wijsheid toe. 

 

Fred Greve 

Voorzitter Platform Minima 
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