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Concept verslag  Oordeelsvormende vergadering   

Gehouden op  01 december 2020, 21:00 uur – via Pexip 

Opgemaakt door Berry van ‘t Westeinde  

Aanwezig  Voorzitter: Erik Schellekens 
CDA: Tess van de Wiel, Fons Smits 
VVD: Theo van der Heijden 
PAG: Hendrik Dejonckheere, Bert van der Velden 
LRG: Cees Pelkmans, Frans Theys 
SP: Stijn van den Brekel 
D66: Piet Verheijen, Janneke van den Hout 
Arbeiderspartij: Arno de Laat 
PvdA: Pernell Criens, Karen Molin 
College: Marijo Immink, Liselotte Franssen, Johan Swaans, Mark van 
Stappershoef, Piet Poos, Jolie Hasselman 
Ambtelijke ondersteuning: - 
Burgerinitiatief: - 
Griffie: Carlo Zwartendijk, Berry van ‘t Westeinde 

 
 
Agendapunt 1. Opening - Presentielijst  
De voorzitter opent de vergadering en de presentielijst wordt doorgenomen. De vergadering is terug 
te kijken via https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Oordeelsvormend/2020/01-december/21:00 
 
Agendapunt 2. Vaststelling van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Agendapunt 3. Nota reserves en voorzieningen 2020  
Wordt doorgeschoven. 
 
Agendapunt 4. Septembercirculaire 2020 gemeentefonds 

LRG Ook Lijst Riel Goirle heeft een vraag voor het vrijbesteedbaar zijn van het geld 
voor corona. Is er geen reserve aan te leggen. Hou het geld vast als het later kan. 

CDA De coronacrisis is nog lang niet voorbij. Zolang de crisis niet voorbij is laten we 
het geld vooral voor dit doel besteden en het geld bij het college laten liggen. 

PAG Ziet dat er op een paar plaatsen geld over blijft. Een besteedbaar budget van € 
150.000,00 dat vrij besteedbaar is, oa voor corona en toezicht en handhaving. 
Hebben wij als raad nog bepaalde wensen over ondersteuning. Het is goed dat 
als geld wat bestemd is voor corona ook daaraan wordt uitgegeven. Als het 
college dat zo niet ziet, dient hij een motie in. 
Vraagt naar de structurele taakmutaties voor waterschapsverkiezingen. 
Wethouder Johan Swaans zegt toe deze vraag schriftelijk te beantwoorden. 

SP Mist sport in de lijst waar geld in verband met corona aan besteed wordt. Wil het 
geld voor corona ook daaraan uitgeven. 

D66 Wil geld voor corona daaraan uitgeven.  

https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Oordeelsvormend/2020/01-december/21:00
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PvdA Het coronageld moet worden besteed aan de partijen die het nodig hebben. 
Verwacht dat het college daar meer zicht op heeft.  

 
Conclusie 
De voorzitter concludeert dat het voorstel kan worden doorgeleid naar de raadsvergadering. 
 
Agendapunt Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
(doorgeschoven uit oordeelsvormende vergadering 24 november) 

CDA Vraagt of kwijtschelding mogelijk is bij overwaarde van een woning. Wil graag 
weten voor welk deel dit dan kan? Waarom kan alleen het gebruikersaandeel 
worden kwijtgescholden, niet het eigenaars aandeel? Concludeert dat de tekst 
niet klopt.  

PAG Vraagt naar hoeveel extra uitvoeringskosten er zijn. Vraagt naar de 
mogelijkheden voor ondernemers. Volgen we voor de ondernemers ook de 
landelijke richtlijnen?  

PvdA Er kunnen schrijnende gevallen zijn voor mensen die in onroerend goed wonen 
dat zij bijvoorbeeld goedkoop hebben kunnen betrekken. 

Arbeiderspartij Heeft moeite met de overwaarde van het huis. Volgen voor we ondernemers ook 
mogelijkheid voor kwijtschelding van bedrijfsruimte? 

 
Agendapunt 5. Afsluiting  
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit om 21:40 uur deze vergadering. 
  

Oordeelsvormende vergadering 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

1 24-11-2020 Wethouder 
Franssen 

Raadsvoorstel programma 
water en riolering PvdA vraagt 
naar een lijst van klussen waarin 
ook droogtebestrijding 
meegenomen wordt en 
aandacht krijgt. 

 

1. 01-12-2020 Wethouder 
Swaans 

Septembercirculaire 
Toelichten wat de reden is van 
de structurele taakmutaties 
voor waterschapsverkiezingen.  

 

2 01-12-2020 Wethouder 
Swaans 

Verordening Kwijtschelding 
Schriftelijk antwoorden op de 
vraag of we voor ondernemers 
ook de landelijke richtlijnen 
voor kwijtschelding volgen en of 
kwijtschelding ook voor zakelijk 
onroerend goed / 
bedrijfsruimte geldt  

 

 


