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AMENDEMENT art. 34 
RvO 

Raadsvoorstel Goirle bij onderzoek ‘Wel of niet thuis geven?’ van de rekenkamercommissie Dongen, Goirle en Loon op 
Zand  
Onderwerp: Besluiten naar aanleiding uitkomsten onderzoek ‘Wel of niet thuis geven?’ van de rekenkamercommissie 
Dongen, Goirle en Loon op Zand 

De raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d. 2 februari 2021 

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 
 
De tekst van het besluit op pagina 4 te vervangen door de volgende tekst: 
 
Besluit: 
 
1. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit de bestuurlijke nota (deel A) te onderschrijven. 
 
2. Naar aanleiding van de bevindingen, conclusies en aanbevelingen als raad het college van B&W te verzoeken om 

a) de raad tweejaarlijks te informeren over de kenmerken van woningzoekenden en de bijbehorende vraagdruk, door 
middel van een beeldvormende raadsvergadering met de woningcorporatie en woningzoekenden; 

b) meer specifieke informatie over woningzoekenden (o.a. de verdeling over starters en doorstromers) op te vragen bij de 
woningcorporatie en deze informatie nadrukkelijk te betrekken bij de jaarlijkse prestatieafspraken tussen corporatie en 
gemeente; 

c) voor 2022 een prestatieafspraak met de woningcorporatie te maken, waarin afgesproken wordt dat er een systematiek 
ontwikkeld wordt om extreem lange actieve zoekduren bij woningzoekenden te voorkomen. Deze systematiek is gericht 
op het wegnemen van drempels die woningzoekenden met een actieve zoekduur langer dan 24 maanden ervaren; 

d) in samenspraak met de woningcorporatie het toewijzingssysteem in 2021 te evalueren en over een eventueel aangepast 
toewijzingssysteem prestatieafspraken voor 2022 te maken. 

Goirle en Riel 
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Toelichting 
 
Het raadsbesluit is nu een combinatie van vragen, verzoeken en overwegingen aan zowel het college van B&W, de 
gemeenteraad en de woningcorporaties. Met dit amendement wordt beoogd om hier een heldere lijn in aan te brengen. 
De aanbevelingen van de rekenkamercommissie zijn in dit amendement als een verzoek aan het college geschreven. 

- Item 2.1 en 2.2 uit het besluit zijn verwijderd omdat deze al gedekt zijn door item 1 uit het besluit. 
- Item 2.7 en 2.8 uit het besluit zijn verwijderd omdat de raad zonder besluit deze punten zelfstandig kan uitvoeren. 

 
Op basis van de mondelinge toelichting door de rekenkamercommissie en de reactie van het college van B&W zijn de 
volgende items uit het besluit aangescherpt: 

- Omwille van de duidelijkheid is in item 2.3 de termijn aangescherpt waarmee de raad geïnformeerd wordt van 
periodiek naar tweejaarlijks, zodat de periode passend is met de cyclus waarin de raad de woonvisie vaststelt. 

- De rekenkamercommissie heeft in haar toelichting duidelijk aanbevolen dat zowel het college van B&W als de raad 
in gesprek zouden moeten gaan met woningzoekenden. Daarom zijn in item 2.3 de woningzoekenden toegevoegd 
als deelnemers aan een beeldvormende raadsvergadering. 

- Item 2.5 uit het besluit is aangepast zodat duidelijk is dat het college van B&W de gesprekspartner is van de 
woningcorporatie en niet de raad. Het college van B&W wordt gevraagd om een prestatieafspraak te maken om te 
borgen dat de aanbeveling van de rekenkamercommissie opgevolgd wordt. Het verzoek is aangescherpt door het 
doel van prestatieafspraak concreet te benoemen en de doelgroep, actief woningzoekenden, af te bakenen. Er is 
gekozen om langdurig actief zoekenden te definiëren als woningzoekenden die langer dan 24 maanden (past ons 
inziens in huidige tijdgeest) actief op zoek zijn naar een woning. 

- Uit het rapport van de rekenkamercommissie blijkt dat het toewijzingsysteem van invloed is op de zoekduur naar 
een woning. Daarom zijn in Item 2.6 van het voorstel concrete jaartallen genoemd om er zeker van te zijn dat het 
toewijzingsysteem (wanneer nodig) zo snel mogelijk wordt aangepast. 
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Ondertekening en naam: 
 
 
De volgende partijen willen dit amendement mee indienen. Om praktische redenen, in het kader van dit corona tijdperk, 
hebben ze geen handtekening geplaatst, maar ondersteunen ze op deze manier dit amendement. 

 
 
 
D66 Goirle       
                       
Janneke van den Hout        
 
 
 
 
Arbeiderspartij Goirle Riel        PvdA Goirle en Riel        Pro Actief Goirle        CDA Goirle Riel 
 
Arno de Laat                               Pernell Criens                  Henk Gabriels             Tess van de Wiel 
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