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Voorzitter: Mark van Oosterwijk
CDA: t/m agendapunt 5: Fons Smits, Tess van de Wiel. Vanaf agendapunt 6:
Sjaak Sperber, Ineke Wolswijk.
VVD: Theo van der Heijden, Fred van Brederode.
PAG: t/m agendapunt 3 Hendrik Dejonckheere, Bert van der Velden. Vanaf
agendapunt 4: Henk Gabriels en Bert van der Velden.
LRG: t/m agendapunt 4: Erik Schellekens, Frans Theys. Vanaf agendapunt 5: Paul
Brouwers en Isabelle Visser.
SP: Stijn van den Brekel.
D66: Piet Verheijen, Michael Meijers.
Arb.partij: Arno de Laat, Servie Beekmans.
PvdA: Pernell Criens, Antoon van Baal.
Ambtelijke ondersteuning: Elmira Pasban, Robert Coffeng (Antea group), Crissi
Kuipers.
College: Jolie Hasselman, Mark van Stappershoef, Johan Swaans, Liselotte
Franssen, Marijo Immink.
Griffie: Carlo Zwartendijk, Ingrid van Breda.

Agendapunt 1 Opening.
De voorzitter opent de vergadering.
Agendapunt 2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Agendapunt 3. Startnotitie mobiliteitsplan Goirle
D66 heeft op 21 februari informatieve en technische vragen gesteld. Hierop is nog geen antwoord
ontvangen.
CDA

PAG

Stelt voor om drie kaders scherper te formuleren. 1. Verkeersveiligheid concreter
vastleggen in de startnotitie. Is inzichtelijk waar de onveilige situaties zijn? Waar
zitten de risico’s? 2. De optie betaald parkeren in het centrum meenemen in het
mobiliteitsplan. 3. Veiligheid voor voetgangers als bulletpoint toevoegen op pagina 6.
Er is weinig ruimte voor voetgangers. CDA overweegt hiertoe een amendement.
Een mobiliteitsvisie ontbreekt. In de motie is aangegeven dat er een keuze moet
komen voor vervoer op lange termijn, een scope van tien jaar is te kort. PAG vraagt
aandacht voor de veiligheid voor voetgangers en fietsers. Pas hier de
verkeersstromen op aan. Het is belangrijk om met de bevolking over mobiliteit te
communiceren. Een groot deel van onze bejaarde bewoners moet meer dan 800
meter lopen naar het dichtstbijzijnde busstation. Dat levert de gemeente enorm veel
taxikosten op. Breng visie en programma met elkaar in overeenstemming. Hanteer
een normale planning zodat alles voor einde van het jaar klaar is. PAG stelt voor om
de motie uit september op te nemen in de startnotitie.
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Vraagt aandacht voor de veiligheid van voetgangers, fietsers en minder validen. Mist
openbaar vervoer (OV) in het stuk. Eens met het CDA om verkeersveiligheid concreter
vast te leggen in de startnotitie. Zorg dat het centrum aantrekkelijk wordt met minder
verkeer. Kijk op lange termijn naar een nieuwe rondweg in Riel of naar alternatieve
routes. Zorg voor meer momenten voor burgers om mee te kunnen praten.
Vraagt met betrekking tot het OV hoe het college gaat borgen dat er voldoende
haltes worden gerealiseerd. Stelt voor om de raad te betrekken als het OV plan
bekend is. Geeft aan dat het aantal laadpalen in nieuwe wijken omhoog zal moeten.
Vraagt aandacht voor de veiligheid voor voetgangers en noemt daarbij de hoek
Tilburgseweg – Dorpsstraat als gevaarlijk punt.
Geeft aan dat het thema duurzaamheid extra aangezet mag worden en stelt voor om
dit op te nemen in de uitgangspunten. Stelt voor om de veiligheid van voetgangers
beter aan te duiden in de nota. Hoe komt de koppeling met de omgevingswet tot
stand? Wordt dit integraal benaderd? D66 vindt het belangrijk dat inwoners inspraak
kunnen hebben. De planning uit de startnotitie is erg krap. Volg liever een gedegen
proces om te komen tot een mobiliteitsplan dat draagvlak heeft onder de bevolking.
Stelt voor om niet teveel details te noemen. Geef het college de ruimte en heb
vertrouwen. VVD wil het mobiliteitsprogramma niet uitstellen tot de omgevingsvisie
af is. Een laadpaal is een verantwoordelijkheid voor de eigenaar van de auto. VVD wil
geen betaald parkeren. OV is van de provincie, die bepaalt waar de haltes komen.
Roept op om het centrum aantrekkelijk en leefbaar te houden.
Gaat in het onderzoek aandacht besteden aan betaald parkeren.
Vindt veiligheid en openbaar vervoer belangrijk. AP betreurt dat het winkelcentrum
niet per OV bereikbaar is. Laadpalen zijn belangrijk, maar daarin moeten we niet gaan
overdrijven, wees terughoudend. AP is tegen betaald parkeren in het centrum. De
rotonde bij de manege zou er moeten komen ten behoeve van de veiligheid.
Betaald parkeren wordt meegenomen in onderzoek. CDA overweegt een motie over
verkeersveiligheid. CDA overweegt een amendement om voetgangers, fietsers en
minder validen expliciet op te nemen in het mobiliteitsplan.
Het mobiliteitsprogramma en de omgevingsvisie lopen op dit moment naast elkaar.
De aandacht voor verkeersveiligheid is vanzelfsprekend. De wethouder kan niet
vooruit lopen het OV en kan geen haltes toezeggen. Daarvoor is overleg met de
Provincie nodig. De wethouder zegt toe om de raad op de hoogte te houden van de
plannen en de te maken afspraken. Aan betaald parkeren zitten ook kosten. Voor het
college is het op dit moment geen overweging om parkeermeters te gaan plaatsen.

Afronding agendapunt:
De voorzitter concludeert:
• dat er positieve reacties zijn gekomen op het CDA voorstel m.b.t. de veiligheid van
voetgangers en fietsers en ook op het CDA voorstel m.b.t. de verkeersveiligheid.
• dat er mogelijk nog een voorstel over OV komt van SP en LRG.
• dat er mogelijk nog een voorstel van D66 komt m.b.t. de planning.
• Dat er een toezegging van de wethouder is om de raad op de hoogte te houden van de
plannen en de te maken afspraken met de Provincie over het OV.
De startnotitie mobiliteitsplan wordt geagendeerd bij de besluitvormende raad op 16 maart.
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De algemene reserve grondexploitatie daalt. Zijn er andere manieren waarop het
college betaalbaar bouwen kan aanjagen? Is er een mogelijkheid om een andere
keuze te maken dan deze?
De aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamercommissie zijn overgenomen. Nu
komt college met het voorstel om de reserve grondexploitatie te plunderen. D66
begrijpt dit niet.
Wordt het bouwen van huurwoningen en sociale koopwoningen moeilijker nu dit
moet worden opgebracht door het project?
Het weerstandsvermogen is volgens de provincie onvoldoende. Goirle is vrijwel
gedwongen om deze omzetting te doen om het weerstandsvermogen op peil te
krijgen. Dit is ook in auditcomité besproken.
De overheveling naar de Algemene reserve is akkoord bevonden door auditcomité.
De totale weerstandscapaciteit is voldoende. De grondexploitatie is meer dan hoog
genoeg, de AWR is laag. De wethouder streeft ernaar om bij projecten een positieve
grondexploitatie te halen.
Het bedrag uit de reserve voor het volkshuisvestingsdeel staat al jaren stil. Het werd
ingezet voor het woonbehoefteonderzoek. Dat onderzoek gebeurt nu regionaal en
dat is financieel voordeliger. In de planning wordt ook door de rekenkamercommissie
voorzien in sociale woningbouw. Het is nog de vraag of we hier extra stimulerend in
moeten zijn. De wethouder voorziet geen problemen.
Vraagt het college om de zin “De ambities van de raad moeten door het project zelf
opgebracht worden” te verklaren. Dit voorstel is gewoon schuiven van geld.
Met de tekst wordt bedoeld: ook bij sociale woningbouw streven we naar een
positieve of neutrale grondexploitatie. De wethouder ziet geen mogelijkheid voor een
andere keuze, er is geen andere reserves.
Waarom hebben we bij de begrotingsbehandeling niet gesproken over de
weerstandsreserve? D66 heeft het rapport van de RKC anders opgevat. Woningen in
het segment middenhuur en goedkope koopwoningen kunnen niet met een sluitende
begroting gerealiseerd worden. Daarvoor is geld nodig en dat wordt nu weggehaald.
Er is al regelmatig gewaarschuwd voor de dalende weerstandsreserve. Mocht de raad
besluiten om bij sociale woningbouw een negatieve grondexploitatie te accepteren,
dan kan het verlies ook door de AWR worden opgevangen.

Afronding agendapunt door de voorzitter:
• er zijn geen toezeggingen gedaan.
• er zijn geen moties of amendementen aangekondigd.

Agendapunt 5. Raadsvoorstel Overheveling budgetten
LRG heeft op 18 februari een aantal technische vragen aan het college gesteld m.b.t. het overhevelen
van budgetten. De antwoorden zijn nog niet ontvangen.
D66

Er staan onduidelijkheden in het stuk. Het geld bij de post schuldhulpverlening gaat
naar armoedebestrijding. Dit bedrag hebben we in 2021 nodig voor de nieuwe taak
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vroegsignalering schulden Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Was dit geld voor
2021 al gebudgetteerd? Of wordt dit nu opnieuw uitgegeven?
Reactie voorzitter: dit is een technische vraag. Verzoek aan D66 om deze vraag
schriftelijk te stellen.
1,5 miljoen overhevelen is een enorm groot bedrag. Dat ligt niet alleen aan corona.
Geld is vorig jaar niet uitgegeven aan armoedebestrijding. Waarom niet?
Het rijk heeft voor lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd en jongeren compensatie
aangeboden. Waarom is hier niets mee gebeurd?
Pagina 11 Archiefbeheer. Er wordt een inhuurkracht ingezet om het project zo goed
als mogelijk en in aangepaste vorm toch doorgang te kunnen laten vinden. Had die
inhuurkracht dan geen last van corona? Zo lijkt het een dubbele bezetting.
Vindt het niet passend en onkies om luchthartig te doen over de coronacrisis.
Er liggen nog technische vragen van LRG. Daar komen nog vragen van D66 bij. Deze
worden ruim voor de besluitvormende vergadering beantwoord.
De laatste tranche betreft extra middelen die we in 2020 hebben gehad bedoeld voor
de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In de loop van 2020 heeft Goirle
verschillende compensatiemiddelen gehad. Wellicht is dit bedrag later in het jaar
ontvangen. De wethouder checkt nog of dit klopt en neemt dit mee met de
schriftelijke beantwoording van de andere vragen.
Kunt u deze overhevelingen met hetzelfde personeelsbestand verwerken of heeft u
volgend jaar een overheveling van 3 miljoen euro?
Roept op om kritisch te kijken naar de diverse posten. Stelt voor om een deel van de
posten niet over te hevelen en deze vrij te laten vallen, want meer werk verzetten lukt
wellicht niet.

De voorzitter rond het agendapunt af
Er is een toezegging dat de schriftelijk gestelde vragen van LRG en de nog schriftelijk te stellen vragen
van D66 voor de besluitvormende vergadering zullen worden beantwoord. LRG overweegt een
motie, afhankelijk van de beantwoording van de vragen. Het raadsvoorstel gaat naar agenda van 16
maart.

Agendapunt 6. Raadsvoorstel Cultuurnota
Op 17 februari heeft LRG ex art 40 vragen gesteld over de cultuurnota. Op 11 februari heeft de PvdA
ex art 40 vragen gesteld over cultuureducatie. Hier is nog geen reactie op.
Behandeling raadsvoorstel. De bespreking van de nota vindt plaats aan de hand van onderwerpen.
Onderwerp: Uitstel overwegen
PAG
Stelt voor om de cultuurnota te concretiseren. Daar hebben we meer aan dan aan
wollige taal en vergezichten. PAG pleit voor een paar maanden uitstel.
CDA
Vindt het ontmoedigend voor de culturele wereld om nu weer uit te stellen.
Concretisering kan plaatsvinden in het uitvoeringsprogramma.
VVD
Vindt de nota voldoende om te kunnen bespreken.
SP
Er is beperkt met jongeren besproken. Stelt voor om eerst met jongeren het gesprek
aan te gaan voordat we verder gaan met deze nota.
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Eens met SP en PAG.
Stelt voor om door te gaan. Er is nog ruimte voor fine tuning.
Is not amused over de nagekomen stukken. Stelt toch voor om de nota nu te
behandelen. Later finetunen en spreken met de jeugd.
Stelt voor om de nota nu te behandelen.
Concludeert dat er onvoldoende steun is om de bespreking uit te stellen.

Onderwerp: platform / organisatie vormgeven (SWOT)
VVD
Ondernemers moeten een plaats krijgen in het platform. VVD wil hier een toezegging
op.
PvdA
Complimenten voor een mooi vormgegeven stuk. Er ligt een duidelijke SWOT en de
nota met 4 speerpunten. Het platform zoals bedoeld in speerpunt 1 lijkt niet
werkbaar. Een cultuurcoördinator werkt ook niet. PvdA stelt voor om de 4
speerpunten bij elkaar te pakken en er 1 persoon boven te zetten. Iemand die
onafhankelijk is en vernieuwing in gang kan zetten. Een cultuurmanager analoog aan
de centrummanager. Is dit een motie waard? Graag reacties.
CDA
Goede suggesties van de VVD en PvdA. CDA wil niet dat de cultuurcoördinator in 2023
moet stoppen.
PAG
Stelt voor om te inventariseren wat we binnen een straal van 5 of 20 km nodig
hebben aan cultuur voor onze bewoners in Goirle. Vreest dat het platform een
instituut gaat worden wat niet de oplossing is.
CDA
Is verbaasd dat PAG het hele verhaal opnieuw wil beginnen. De nota is best gedegen
opgezet. Vraagt ruimte om een zienswijze in te dienen op de uitvoeringsagenda
voordat die wordt vastgesteld. Moet hiervoor een amendement worden ingediend?
PAG
Streeft naar een goede cultuurnota.

Onderwerp: cultuureducatie na school
SP
Hoe kunnen we docenten na 2023 bekostigen? SP vreest verschraling van het
cultuuraanbod. Cultuur is voor iedereen, niet voor een enkeling.
CDA
Overweegt een motie om lokalen in het Jan van Besouw ook na 2023 om niet ter
beschikking te stellen voor cultuureducatie. Dit kan uitvoering van bestendig beleid
zijn, en dat heeft de voorkeur, of over 2 jaar het budget uit de SCAG subsidie halen.
SP
Steunt CDA met deze motie.
PAG
Stelt voor om de echte kosten van het Jan van Besouw te berekenen en verenigingen
indien nodig te subsidiëren. Dat geeft een beter inzicht.
PvdA
Is voorstander van lokalen in het Jan van Besouw om niet ter beschikking te stellen
voor cultuureducatie. Als het doel maar bereikt wordt. PvdA denkt aan een
cultuurmanager voor ongeveer 16 uur per week.
VVD
Het idee van het CDA moet goed uitgezocht worden.
D66
Het idee is niet te overzien. Graag uitzoeken zoals de VVD voorstelt.
LRG
Steunt het voorstel van de VVD.
Arb.partij Sluit aan bij LRG.
CDA
Verdieping is een belangrijk aspect. Geen probleem.
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Onderwerp: financiële haalbaarheid
CDA
Een financiële beperking hoort in een beleidsnota niet thuis. Daarmee draaien we de
zaak om. CDA zal het raadsvoorstel op dit punt amenderen.
PvdA
Mee eens. Visie vaststellen, geen financieel besluit nemen.
PAG
Eens met CDA.
D66
Steun voor dit voorstel.
Vvd
Steun voor dit voorstel. Bij het uitvoeringsprogramma hoort wel een financieel kader.
Sp
Steun voor dit voorstel.
Voorzitter Concludeert dat CDA voldoende steun heeft voor een amendement.

Onderwerp: Zichtbaarheid in omgeving
SP
Street art is een mooie toevoeging. Wijs plekken aan waar jongeren mogen oefenen,
evt. met hulp van een artiest. De commissie Kunst & Cultuur kan beoordelen of ze een
meer prominente plek kunnen krijgen in de omgeving. SP overweegt een motie.
CDA
Op zich een goed idee om street art te betrekken. Weet niet of dit specifiek benoemd
moet worden. Kijkt met een positieve gedachte uit naar een motie.
PvdA
Niet elk onderwerp hoeft benoemd te worden of gegoten te worden in een motie.
VVD
Eens met PvdA.
SP
Zal hier werk van maken, eventueel los van de cultuurnota.
CDA
Dit kan ook een plaats krijgen in de uitvoeringsagenda.

Onderwerp: Factorium
CDA
Factorium gaf na de bezuinigingen snel aan om zich terug te trekken. Factorium heeft
ook de coördinatiefunctie teruggegeven. Haalt Factorium de krenten uit de pap met
de naschoolse cultuureducatie en de cultuurcoördinatie? CDA overweegt een motie
om taken bij Factorium terug te halen en deze te geven aan docenten die zijn
verbonden aan Goirle.
PvdA
Stelt voor om de middelen voor cultuurcoördinatie anders in te zetten.
VVD
Eerst uitzoeken of we dit geld anderszins in kunnen zetten.
PAG
Dit hoort thuis in de uitvoeringsagenda.

Onderwerp: Drempelverlaging
CDA
Als je praat over cultuureducatie dan is de meedoenregeling een druppel op een
gloeiende plaat. CDA wil voor cultuureducatie een andere regeling in het leven
roepen om drempelverlaging daadwerkelijk te realiseren.
PvdA
Drempels kunnen we ook op andere manieren verlagen. PvdA wil meedenken over
goede ideeën.
LRG
Vindt het belangrijk om met verschillende groepen te gaan praten. Niet voor hen
invullen. In het uitvoeringsprogramma kunnen we hier op ingaan.
SP
Interessante suggestie van het CDA.
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De toezeggingen worden op tijd voor de besluitvormende vergadering afgewikkeld.
Er komen ondernemers in het platform. De uitvoeringsagenda wordt besproken met
de raad. Voor de besluitvormende vergadering krijgt u bericht of budget voor
cultuurcoördinatie weg kan worden gehaald bij Factorium. De wethouder wil hier
even goed naar kijken. Huurbetaling Jan van Besouw: die post staat gewoon in
begroting. Als de raad daar geen andere beslissing in neemt dan blijft dit staan.
2023 wordt wel degelijk als einddatum genoemd. Verzoek aan de wethouder om daar
goed naar te kijken. De wethouder zegt dit toe.
Heeft niet het idee dat we als raad met dit stuk een richtinggevend beleidsstuk
hebben waarmee we vooruit kunnen.
Vindt dat de raad in de basis wel een richtinggevend beleidsstuk heeft. In de
uitvoeringsagenda moet dit blijken. PvdA ziet het positief in.
Sluit zich aan bij PvdA en wil er positief mee verder werken.
De behandeling van het stuk heeft de verwachtingen overtroffen. Het stuk kan
voortgaan, VVD is in afwachting van de uitvoeringsagenda.
De cultuurnota ziet er best goed uit. Voor hoe lang? Hopelijk niet voor 40 jaar. Het
moet een dynamisch document zijn. CDA pleit voor gewoon vaststellen.
Hoopt dat het stuk beter wordt met de voorstellen.

Afronding agendapunt:
De voorzitter concludeert:
• CDA overweegt een amendement over financiële haalbaarheid.
• PvdA overweegt een motie cultuurmanager.
• CDA overweegt een motie huur lokalen Jan van Besouw.
• CDA overweegt een motie cultuurcoördinatie.
De voorzitter vat samen dat het college heeft de volgende toezeggingen gedaan:
• In het platform is ook plek voor ondernemers.
• De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen bij het
uitvoeringsprogramma.
• De toezeggingen worden royaal voor de besluitvormende vergadering afgedaan.
• 2 vragen van het CDA worden nog beantwoord.
Het voorstel kan voor de besluitvormende vergadering van 16 maart geagendeerd worden.

Agendapunt 7. Afronding door de voorzitter.
De voorzitter sluit de oordeelsvormende avond af om 23:00u en dankt de aanwezigen voor hun
bijdrage.
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Toezeggingen oordeelsvormende vergadering (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN)
Nr.

Datum

Wat

Wie

1

23-02-21

Startnotitie mobiliteitsplan. De raad
op de hoogte houden van de
plannen en de te maken afspraken
met de Provincie over het openbaar
vervoer.

Wethouder Swaans

2

23-02-21

Raadsvoorstel overheveling
budgetten. Beantwoording
schriftelijke vragen van LRG en de
nog schriftelijk te stellen vragen van
D66 (schuldhulpverlening gaat naar
armoedebestrijding).

Wethouder Immink
Wethouder Swaans

3

23-02-21

Cultuurnota. In het platform is ook
plek voor ondernemers.

Wethouder Swaans

4

23-02-21

Cultuurnota. De raad wordt in de
gelegenheid gesteld om een
zienswijze in te dienen bij het
uitvoeringsprogramma.

Wethouder Swaans

Uiterste
afdoeningsdatum

Besluitvormende
vergadering van 16
maart

Wijze afdoening
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5

23-02-21

Cultuurnota. De toezeggingen
gedaan bij de beeldvormende
vergadering en de
oordeelsvormende vergadering
worden royaal voor de
besluitvormende vergadering
afgedaan.

Wethouder Swaans

Besluitvormende
vergadering van 16
maart

6

23-02-21

Cultuurnota. Twee vragen van het
CDA worden nog beantwoord.
Betreft huur lokalen Jan van
Besouw na 2023 en
cultuurcoördinatie niet meer bij
Factorium.

Wethouder Swaans

Besluitvormende
vergadering van 16
maart

