
Nr Stemming Ink/Uitg partij M/A onderwerp Dekkingsvoorstel Tegelnummer Ondersteund door Gerelateerde m/a Beslispunt Aantekening / actiepunten

1 A01 Inkomst VVD A Verhoging doelstelling maatregelenpakket Lokaal Opgaventeam (LOT) 3.1 8.01 LRG CDA PAG Motie 2 CDA Tegel 1.1. Maatregelpakket LOT (lokaal opgave team) als volgt aan te passen:

De doelstelling van € 775.000 te verhogen met € 250.000 waarmee het totaal aan 

besparingen komt op een bedrag van € 1.025.000.

2 M01 Neutraal CDA M Motie lokaal opgaventeam 3.1 VVD Amendement 1 VVD draagt het college op om: 

 •van het te bezuinigen bedrag binnen het sociaal domein, de incidentele kosten te 

identificeren

 •deze incidentele lasten te dekken uit de reserve sociaal domein

 •met de dekking niet af te wachten tot duidelijk wordt of de voorgenomen bezuinigingen 

binnen dit domein al dan niet gerealiseerd kunnen worden. 

3 A20 Uitgave D66 A Combineren van de bezuinigingsopgave voor Peutervoorziening en 

Preventie Jeugd

en het terugbrengen van het te bezuinigen bedrag naar een totaal van € 

39.000,00

3.2 8.02 APGR De begroting als volgt aan te passen:

 1.De bezuinigingsopgave voor Peutervoorziening en Preven8e Jeugd samen te brengen;

 2.Van het ontstane te bezuinigen bedrag van € 139.000,00 daadwerkelijk als taakstelling 

een bedrag van € 39.000,00 te bezuinigen;

 3.De resterende € 100.000,00 bij Preventie Jeugd te besteden aan de ontwikkeling en 

uitbreiding van de Voor- en vroegschoolse educatie, Aandacht voor Basiskracht en Smart 

Start.

4 M02 Neutraal PAG M Onderzoek stichtingsvorm Werkgroep Opvang Statushouders 3.1 D66 Roept het college op: 

  •Te onderzoeken in overleg met WOS of het oprichten van de S8ch8ng WOS mogelijk is; 

 •Te onderzoeken of dat voor de gemeente kostenbesparend werkt; 

  •De raad uiterlijk 1 Maart 2021 te informeren over de stand van zaken van dit onderzoek. 

5 A02 Inkomst PAG A Combinatiefunctionarissen terugbrengen tot 2.3 Fte 3.2 8.03 VVD Amendement 6 PvdA De begroting als volgt aan te passen: 

Combinatiefunctionarissen terugbrengen tot 2.3 Fte

Bezuiniging van € 22.000,-

6 A03 Uitgave PvdA A Aantal fte's combinatiefunctionarissen uitbreiden naar 4 fte 3.2 8.04 D66 Amendement 5 PAG de begroting als volgt te wijzigen:

De formatie combinatiefunctionarissen uit te breiden met 0,9 fte naar 4 fte.

7 A04 Inkomst D66 A Meer kostendekkende huur voor sportaccommodaties ad € 5.000,00 3.4 8.05 PAG CDA VVD De begroting als volgt aan te passen: 

 1.De verhoging van de huur voor sportaccommoda8es voor 2021 te verhogen met € 

5.000,00

8 A21 Uitgave SP A Subsidies voor aangepast sporten: ad € 4.500,00 3.4 4.01 D66 PVDA APGR VVD  LRG PAG 

RAADSBREED

De begroting als volgt aan te passen:

Ook in 2021 een subsidie van € 4.500,00 te verstrekken aan de sportgroep gehandicapten. 

9 M3 Neutraal SP M Motie waarderingssubsidie sport 3.4 Roept het college op:

 •De bezuiniging van 33.000 euro op de waarderingssubsidie sport te realiseren door een 

subsidieplafond van 3000 euro per vereniging in te stellen waardoor een budget van 32.913 

euro nodig is.

 •De voorgestelde opheffing van waarderingssubsidie sport in 2022 te beëindigingen.

 •De nut en noodzaak van de subsidie met de verenigingen te evalueren voor het beleidsplan 

sociaal domein. Bij de evaluatie als bespreekpunten mee te nemen het toevoegen van 

gehandicapten en het wel of niet schrappen van de 50+ leden subsidie.

 •Met een voorstel te komen bij het beleidsplan sociaal domein

10 A22 Uitgave D66 A Inkomsten zonnepanelen ad € 2.000,00 3.5 5.06 APGR PAG SP De begroting als volgt aan te passen: 

 1.Het punt “inkomsten zonnepanelen” in het dekkingsvoorstel geheel te laten vervallen. 

11 M4 Neutraal APGR M Motie Zonnepanelen op gebouwen verenigingen c.q. stichtingen 3.5 PvdA Motie 12 APGR Roept het college op;

Om te onderzoeken welke gebouwen in aanmerking komen.

Hiervoor de nodige voorbereidingen te treffen en werkzaamheden te verrichten, zodat er in 

de tweede helft van 2021 zonnepanelen op de gebouwen geplaatst kunnen worden.

Tot een verdeelsleutel te komen waarbij zowel de gebruikers en de gemeente profijt hebben 

van de opbrengsten. 

12 M5 Neutraal APGR M Motie zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen 3.5 PvdA Motie 11 APGR Roept het college op;

Om te onderzoeken welke gebouwen in aanmerking komen.

Hiervoor de nodige voorbereidingen te treffen en werkzaamheden te verrichten, zodat er in 

de tweede helft van 2021 zonnepanelen op de gebouwen geplaatst kunnen worden.

Tot een verdeelsleutel te komen waarbij zowel de gebruikers en de gemeente profijt hebben 

van de opbrengsten. 

13 A23 Uitgave D66 A Afschaffen bladkorven ad € 12.000,00 3.5 5.14 PvdA APGR PAG CDA VVD LRG De begroting als volgt aan te passen: 

 1.De bezuiniging door het afschaffen van de bladkorven te schrappen uit het 

dekkingsvoorstel.

14 A24 Uitgave D66 A Rattenbestrijding ad € 18.750,00 3.5 5.11 SP PvdA, APGR PAG VVD LRG De begroting als volgt aan te passen:

 1.De bezuiniging op raJenbestrijding te schrappen uit het dekkingsvoorstel.

15 A25 Uitgave PAG A Subsidie aan het natuurmuseum in stand houden 3.5 5.03 APGR PvdA De begroting als volgt aan te passen: 

De subsidie aan het Natuurmuseum in stand houden.

16 A05 Inkomst APGR A Gepland onderhoud accommodaties 3.5 geen tegel PAG Bij; TOTAAL GEPLAND ONDERHOUD ACCOMMODATIES 2021 pagina 92

De posten;

607080031 ’t Loket € 69.000,--

607080032 Kantoorruimte de voormalige Marmot € 2500,-- de bedragen te schrappen 

waarbij de gezondheid en veiligheid van de mensen niet  in gevaar komen.



17 M6 Neutraal SP M Motie Speelvoorzieningen voor kinderen met een handicap 3.5 APGR CDA PvdA  •Bij het opstellen van de inclusie agenda en nota speelruimte aandacht te hebben voor en 

rekening te houden met kinderen met een handicap. Advies en hulp inschakelen van de 

Jeugd gemeenteraad ondersteunt met ZET eventueel

 •Ouders van kinderen met een handicap, maar ook de kinderen zelf, gericht uit te nodigen 

voor het overleg met wijkbewoners

 •Bij speelvoorzieningen waar mogelijk toestellen te plaatsen die ook geschikt zijn voor 

kinderen met een handicap 

 •De communica8e over speelvoorzieningen die geschikt zijn voor kinderen met een 

handicap te verbeteren

 •De raad te informeren over de uitkomsten

18 M7 Neutraal PAG M Aanvulling budget energielening 3.5 PvdA LRG Roept het college op: 

 1. Zo snel mogelijk een voorstel aan de raad voor te leggen voor aanvulling van het 

 budget voor energie besparende maatregelen, waardoor de aanvragen weer in 

 behandeling genomen kunnen worden.

 2. Steeds met een voorstel voor aanvulling van het budget te komen zodra de 

  goedgekeurde tranche voor 90% is uitgeput. 

 3.De raad ieder kwartaal te informeren over omvang van de uitstaande leningen en de 

mate waarin aan de rente betalingen ontvangen worden.

19 A07 Inkomst D66 A Inzetten onbenutte belastingcapaciteit 3.6 6.07 met 20 en 21 De begroting als volgt aan te passen:

Het inzetten van een extra 1% van de onbenutte belastingcapaciteit.

20 A08 Uitgave LRG A Niet extra verhogen van de OZB met 5% 3.6 6.06 VVD CDA APGR met 19 en 21 De begroting als volgt aan te passen:

 1)Het bedrag á € 285.000,00 voor de tegel Extra onroerende zaakbelasting 5% in 2021 te 

schrappen

21 A09 Uitgave PAG A Tegel OZB 4.4 % ter compensatie van egalisatievoorziening rioolheffing € 

250.000 

3.6 6.04 D66 met 19 en 20 Geen middelen vrijmaken uit egalisatievoorziening rioolheffing om daarmee de heffing 

rioolbelasting naar beneden bij te stellen.

22 A11 Inkomst PAG A Precario verhogen 3.6 8.06 D66 De begroting als volgt aan te passen: 

Precario verhogen met € 10.000,-

23 A06 Inkomst VVD A Legesverhoging 5% 3.6 8.07 LRG CDA PAG D66 Tegel 3.6.1. Leges verhogen als volgt aan te passen:

De leges voor de omgevingsvergunningen (Titel II) en de leges voor de Europese 

dienstenrichtlijn (Titel III) in plaats van de reeds opgenomen 10% verhoging met 15% te 

verhogen, waarmee de kostendekkendheid stijgt.

24 A12 Inkomst APGR A Regio Hart van Brabant/ Midpoint €220.000 3.7 geen tegel CDA Het bedrag van € 220,000 voor MidPoint als volgt te wijzigen;

€ 200,000,-- + CPI index 1,6%

25 A13 Inkomst D66 A Visitekaartjes ad €1000,00 3.7 7.02 PAG SP De begroting als volgt aan te passen:

 1.Schrappen van het voorstel om € 1.000,00 uit te geven aan visitekaartjes. 

(dekkingsvoorstel 3.7 pag. 26)

26 A14 Inkomst D66 A Pre-employement screening laten vervallen ad € 10.000,00 3.7 7.16 PAG APGR SP De begroting als volgt aan te passen:

 1.Omdat een integriteitscheck een onderdeel is van de normale selec8eprocedure, kan dit 

punt uit het dekkingsplan worden geschrapt.

27 A15 Inkomst LRG A Bezuinigingen op de ICT investeringen 3.7 8.08 en 8.09 PAG D66 SP APGR motie 28 LRG De begroting als volgt aan te passen:

 1)Het budget van de tegel Informa8evoorziening aan te passen naar € 5.000,00

 2)Het budget van de tegel Common ground ICT – infrastructuur aan te passen naar € 

10.000,00

 3)Het budget van de tegel GHO-samenwerking, ICT voor 2021 aan te passen naar € 

12.500,00

28 M08 Neutraal LRG M Motie Visie op informatisering 3.7 D66 PVDA APGR VVD SP PAG 

RAADSBREED

Amendement 27 LRG Draagt het college op:

 *Een startno88e op te stellen waarin de uitgangspunten en een 8jdspad staan genoemd 

om te komen tot een meer jaren visie op de informatisering en

 *De startno88e voor de voorjaarsnota 2022 aan de raad aan te bieden.

29 A16 Inkomst PAG A Minder geld beschikbaar stellen voor gemeentepagina. 3.7 8.10 De begroting als volgt aan te passen: 

Minder geld beschikbaar stellen voor gemeentepagina.

Bezuiniging van 7.000,-

30 M09 Neutraal PAG M Visie op dienstverlening 3.7 D66 APGR LRG Roept het college op: 

 •Te komen met een visie op Dienstverlening.

 •Deze ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

 •De visie uiterlijk 1 April 2021 voor te leggen aan de raad.

31 A17 Inkomst PAG A Klantcontactcentrum niet implementeren 3.7 7.03 SP De begroting als volgt aan te passen: 

Klant Contact Centrum (KCC) niet implementeren

32 M11 Uitgave D66 M Motie aanschaf lease/bedrijfsauto's 3.7 APGR PvdA Draagt het college op bij de aanschaf of lease bedrijfsauto’s te kiezen voor elektrische auto’s

33 A18 Inkomst PAG A VTH beleid 3.8 geen tegel SP De begroting als volgt aan te passen: 

Voorgenomen uitgave VTH beleid . 

Bezuiniging van € 50.000,-

34 A19 Inkomst PAG A Geen geld beschikbaar te stellen voor het functiewaarderingssysteem 3.8 3.8 7.07 D66 LRG APGR SP De begroting als volgt aan te passen:  

Geen geld beschikbaar te stellen voor het functiewaarderingssysteem 

35 M10 Neutraal D66 M Motie uitwerken nog openstaande vragen ten behoeve van 2022 en 

verder

Draagt het college op:

 *Te zorgen voor 8jdige uitwerking van de nog openstaande vragen, zodat de raad vóór het 

gesprek over de voorjaarsnota 2022 bijgepraat kan worden;

 *Bij de uitwerking inzicht te geven in de consequen8es die bepaalde keuzes kunnen 

hebben voor de toekomst van Goirle;

 *In te zeJen op externe ondersteuning als dat nodig is om er zeker van te zijn dat de 

uitwerking op tijd klaar is en de eventuele kosten hiervoor, via een verzoek aan de raad, te 

dekken uit de AWR. 


