
 

 
  
 

 
verslag  Beeldvormende vergadering   

Gehouden op  31 januari 2023 

Opgemaakt door Griffie: Ingrid van Breda 

Aanwezig  Voorzitter: Joep van Iersel 
Raadsleden en burgerleden:  
PvdA: Antoon van Baal, Pernell Criens 
LRG: Erik Schellekens, Mark Verhoeven 
VVD: Niels Verschuuren, Ad van Beurden 
Arbeiderspartij GR: Arno de Laat  
CDA: Ineke Wolswijk, Fons Smits 
D66: Michael Meijers, Willem-Jan van Hest 
PAG: Bert van der Velden, Ad van Elsacker 
Gezond Verstand GR: Nancy Jansen, Corne de Rooij 
College: Mark van Stappershoef, Liselotte Franssen, Peter van Dijk, Janneke van 
den Hout 
Griffie: Frits Harteveld, Ingrid van Breda 

 
 
Start oordeelsvorming (in aansluiting op beeldvorming dezelfde avond)  
Collegeleden zitten aan tafel, in lijn met aangenomen motie: “Verzoekt het college en de gemeenteraad om 
met elkaar voor 1 januari 2023 een beslissing te nemen over manier waarop de strategische heroriëntatie dient 
plaats te vinden”. 
 
1e spreekronde 

PvdA Projecten integraal bekijken. Kies niet links of rechts, maar bekijk per opgave de kansen. 

Arbeiderspartij Was destijds tegen de strategische heroriëntatie. Doorkijk naar 2040 is te lang. Nu worden 
geen keuzes gemaakt. Stelt voor om te stoppen met de strategische heroriëntatie.  

Gezond 
Verstand 

Wel zinnig om na te denken wat we belangrijk vinden in Goirle. De perspectiefnota geeft 
richting aan de begroting. Stelt voor dat fracties bij de perspectiefnota een stip op de 
horizon geven. Geeft aan dat zaken snel veranderen en pleit ervoor om niet te snel 
onomkeerbare besluiten te nemen. Voorstel: niet verder gaan met de strategische 
heroriëntatie.  

PvdA Vraagt wie er echt voorstander is van de strategische heroriëntatie? 
Reactie CDA: we komen miljoenen tekort, dat houdt in dat we keuzes moeten maken / 
richting moeten geven. CDA wil hiervoor snel bij elkaar komen.  
PvdA: stelt voor om te stoppen met de strategische heroriëntatie, dat is een bezuiniging. 

 
 
 2e spreekronde 

Arbeiderspartij Stelt voor om 2 of 3 denkrichtingen vanuit de raad vast te leggen in een motie.  

Gezond 
Verstand 

Vraagt aan anderen wat hun antwoord is op de vraag van de PvdA.  

PvdA Wil stoppen met de strategische heroriëntatie en kiest voor een integrale afweging. Wil 
een extra zaterdag uittrekken om op inhoud over grote thema’s te praten, met kaders 
voor verdere besluitvorming.  

D66 Bespreekt het eerst binnen de fractie en komt dan pas met een standpunt. D66 wil extra 
oordeelsvorming of een extra raadsconferentie.  

LRG Bespreekt het eerst binnen de fractie. Mogelijk ligt er volgende week iets op tafel, 
misschien ook niet. 

Wethouder  
van Dijk 

Vindt het niet handig dat het college met voorstel komt.  



 

 

Gezond 
Verstand GR 

Verzoek om de vergadering van 7 februari zo in te richten dat we hier over kunnen 
spreken. Hier een agendapunt van maken en er niet alleen op basis van een motie over 
spreken. Op 7 februari bekijken hoe we verder gaan, maar nog geen besluit nemen.  
De agenda aanpassen indien een partij hierom een verzoek doet.  

PAG Bespreekt het eerst met de achterban. Weet niet of dat volgende week al lukt. Geeft aan 
dit liever uit te stellen.  

 
 
 
Conclusie: 
De agenda kan worden aangepast indien een partij hierom een verzoek doet. Dit kan worden besproken in de 
eerstvolgende vergadering van de regiegroep.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


