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VVD 
 

 

Algemeen 

 

Vragen 

 

Vraag 1: 

Wilt u, zo mogelijk, per bouwsteen aan te geven of het hier gaat om een bezuiniging van de totale 

kosten van een bouwsteen of om een bezuiniging van een deel van de totale kosten van een 

bouwsteen. 

 

Antwoord: 

Wij gaan ervan uit dat waar u aangeeft dat het om een bouwsteen gaat, u een tegel bedoelt. 

Het bedrag op de tegel is het bedrag dat wij voorstellen om wel of niet mee te nemen in het 

dekkingsvoorstel. 

 

Vraag 2: 

Als de betreffende bezuiniging slechts een deel van de totale kosten van een bouwsteen betreft, dan 

graag bij die betreffende bouwsteen vermelden wat de totale kosten zijn van die bouwsteen. 

 

Antwoord: 

Ook hier gaan wij ervan uit dat waar u aangeeft dat het om een bouwsteen gaat, u een tegel bedoelt. 

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen waarin dit is uitgewerkt. 

 

Vraag 3: 

Kunt u aub het dekkingsvoorstel updaten met de onder 1 en 2 gevraagde aanvullende informatie. 

 

Antwoord: 

Wij onderkennen dat we niet consequent zijn omgegaan met de bedragen in de tegels.  

We zullen daar in de toekomst consequenter mee omgaan. Redelijkerwijs is een update nu van het 

dekkingsvoorstel nu niet meer te realiseren. Wij hebben dit opgelost door verstrekking van bijlage 2. 

 

Vraag 4: 

Wat waren de totale kosten en opbrengsten (bijdragen van het rijk) van Sterk Huis in 2019? 

 

Antwoord: 

We hebben in 2019 € 2.580.361 betaald aan Sterk Huis. Dat is voor alle dienstverlening door Sterk 

Huis. Wij worden niet specifiek gecompenseerd voor deze instelling met uitzondering van kosten die 

samenhangen met de vrouwenopvang en kosten voor voogdij/18 plus. Wij ontvangen  

€ 1.840.840 integratie-uitkering voogdij/18+ en € 204.388 compensatie voor de kosten die 

voortkomen uit de vrouwenopvang. Beide uitkeringen zijn gebaseerd op t-2 dat wil zeggen dat de 

compensatie voor 2021 is gebaseerd op de werkelijke kosten van 2019. 
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Vraag 5: 

Wat zijn de geprognotiseerde totale kosten en opbrengsten (bijdragen van het rijk) van Sterk Huis in 

2020?  

 

Antwoord: 

Er wordt niet op zorgaanbiedersniveau begroot, maar op het historisch gebruik van zorg door onze 

gezamenlijke inwoners in de regio Hart van Brabant. Het is dus onmogelijk te zeggen wat de totale 

begrote kosten voor 2021 voor Sterk Huis zijn. We geven geen subsidie aan Sterk Huis maar rekenen 

af op basis van werkelijk gebruik. 

 

Vraag 6: 

Welk deel van het totaal bedrag dat we in 2021 moeten bezuinigen (€ 1.875.000) is toe te wijzen aan 

een dekkingstekort op de totale kosten van Sterk Huis? 

 

Antwoord: 

Die relatie is niet te leggen. Via het gemeentefonds ontvangen gemeenten geld voor Jeugdhulp en 

voor de uitvoering. De middelen die we ontvangen kunnen we afzetten tegen de totale uitgaven voor 

Jeugdhulp. (zie ook 5). 

 

 

Dekkingsvoorstel 

 

Bouwsteen: Zorg en hulp 

1.  pag. 14: Begeleiding statushouders  

Het college kiest er niet voor om de duur van de begeleiding van 18 maanden te verkorten naar 12 

maanden. Wij kunnen ons voorstellen dat begeleiding in een aantal gevallen langer nodig is, maar 

dat gebeurt door vrijwilligers. Dit en het spreekuur kosten € 41.000,00.  

 

Vraag 7: 

Wat wordt er minder uitgegeven als we van 18 naar 12 maanden gaan er rekening mee houdend dat 

vrijwilligers (zonder kosten) de begeleiding doen. 

 

Antwoord: 

De kosten hebben geen betrekking op de werkzaamheden die de vrijwilligers uitvoeren, maar op de 

kosten voor de begeleiding van de vrijwilligers. Dit gebeurt door medewerkers van ContourdeTwern. 

Door de begeleiding van vergunninghouders terug te brengen van 18 naar 12 maanden en daarnaast 

het spreekuur voor vergunninghouders af te schaffen, besparen we € 41.000 op de kosten voor 

begeleiding door ContourdeTwern. Het is daarbij waarschijnlijk dat andere posten echter zullen 

toenemen. 
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2.  Pag. 15: Taalcoaches vergunninghouders 

Taalcoaches helpen de vergunninghouders met het leren van de Nederlandse taal. De coördinatie 

gebeurt door een betaalde kracht, maar taalcoaches zijn vrijwilligers. Toch wordt hier een bedrag 

begroot van € 15.500,00. 

 

Vraag 8: 

Zijn dit de kosten van de coördinator van de taalcoaches? Wat wordt hiervan nog meer betaald? 

 

Antwoord: 

Het bedrag van € 15.500 is als volgt opgebouwd: 

- kosten voor de uitvoering van het project taalcoaches. Dit is het bedrag dat beschikbaar is 

voor de coördinator van de taalcoaches. Totaal € 8.650; 

- kosten voor vergoeding aan de vrijwilligers, à € 100 per vrijwilliger per jaar. In totaal gaat het 

om 55 vrijwilligers, dus 55 * € 100 = € 5.500. Dit bedrag kan fluctueren, omdat het aantal 

vrijwilligers/taalcoaches kan toe- of afnemen. 

In het dekkingsvoorstel is het bedrag afgerond. 

 

 

3. Pag. 15 Taalcoaches en Taalhuis 

In de nota van aanbieding staat op pag.16 bij coördinatie Taalhuis in ’21 t/m ’24 een bedrag van 

telkens  € 15.000,00. 

 

Vraag 9: 

Wat is het verschil tussen taalcoaches zoals bedoeld onder 2 en coördinatie Taalhuis? 

 

Antwoord: 

De coördinator Taalhuis is een beroepskracht en verantwoordelijk voor de coördinatie van de 

dienstverlening binnen het Taalhuis (bestrijding van laaggeletterdheid op lokaal niveau). De 

coördinator draagt zorg voor de begeleiding van de vrijwilligers die ingezet worden voor de diverse 

taalactiviteiten o.a. de taalcoaches). De coördinator organiseert, faciliteert, instrueert en 

ondersteunt de uitvoering van activiteiten en diensten. Hij/zij werkt hierbij samen met de 

verschillende partners (o.a. bibliotheek, MST, ROC, ContourDeTwern) en vrijwilligers. De coördinator 

beheert binnen de vastgestelde kaders het budget en is verantwoordelijk voor het behalen van de 

gewenste resultaten. De taalcoaches zijn vrijwilligers die allochtone laaggeletterde inwoners 

(NT1’ers) en vergunninghouders/doorburgeraars (NT2’ers) helpen bij het leren van de Nederlandse 

taal. Dat gebeurt meestal in een 1:1-setting. 

 

Vraag 10: 

Is dit te combineren en wat zou er dan kunnen worden bespaard? 

 

Antwoord: 

Het antwoord op de vraag is eigenlijk al gegeven in vraag 9. De coördinator van het Taalhuis is een 

beroepskracht, een specialist die de tools heeft om te sturen, te organiseren, te faciliteren, te 

instrueren etc. De taalcoach is een vrijwilliger. Doorgaans een inwoner uit ons dorp die zich inzet om 

een allochtone plaatsgenoot in een 1:1 sessie te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal. 

De functies zijn qua inhoud en gewicht wezenlijk anders en laten zich niet combineren. 
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4. Pag.15: Arbeidstoeleiding en pag. 14: Leerwerkloket 

Beide zetten zich in om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en ondersteuning te bieden bij het 

vinden van werk. 

 

Vraag 11: 

Waarom is dit apart en is het niet goedkoper om dit samen te voegen?  

 

Antwoord: 

Dit zijn onderdelen die beide vallen onder re-integratie. Het LeerWerkLoket is onderdeel van onze  

regionale arbeidsmarkt. Bij arbeidstoeleiding hebben we het over een taak: de verplichting op grond 

van de participatiewet tot het bieden van ondersteuning bij het vinden van werk voor personen die 

een beroep doen op een uitkering en een aantal nader in de wet genoemde doelgroepen. Het 

Leerwerkloket is een instrument dat onderdeel is van onze regionale arbeidsmarktinfrastructuur.  

Het LeerWerkLoket kan ingezet kan worden voor werkzoekenden met vragen op het gebied van 

scholing. Het Leerwerkloket is ook beschikbaar voor werkenden en voor werkgevers.  

 

Er zijn mensen met een breed netwerk die zich in willen zetten om deze mensen aan een baan te 

helpen, zoals de leden van de WOS. Dit zijn vrijwilligers die niets kosten, maar waarvan de gemeente 

geen gebruik wenst te maken, voor zover bij ons bekend. 

 

Vraag 12: 

Waarom wordt er niet naar alternatieven gekeken om deze mensen te helpen, o.a. door de inzet van 

vrijwilligers? 

 

Antwoord: 

Begeleiding naar werk is een specialisme. Wij maken daarbij gebruik van het netwerk van de 

werkzoekende als dat kan.  

 

 

5. Pag.15: Extra middelen re-integratie 

Van het rijk ontvangen wij € 320.000,00. Van dit bedrag wordt € 91.000,00 besteed aan salariskosten. 

Als wij het nu goed begrijpen wil het college geen € 91.000 uit de extra middelen re-integratiehalen 

maar € 46.000,00 en de overige € 45.000,00 van deze salariskosten ten laste brengen van de 

algemene dienst. Dan is er geen besparing, maar een kostenverhoging. Wij gaan ervan uit dat dit niet 

juist is. Wij moeten toch de uitvoeringkosten van deze regeling ook ten laste brengen van deze extra 

middelen! 

 

De tekst in het voorstel, en met name de laatste zin, is erg verwarrend. Er wordt € 45.000,00 

bespaard maar het budget wordt verhoogd. 

 

Vraag 13: 

Kunt u toelichten wat hier staat? 

 

Antwoord: 

Wij krijgen een re-integratiebudget van het Rijk voor het inzetten van allerlei instrumenten zoals 

scholing, jobcoaching, begeleiding op de werkplek etc., niet voor onze eigen uitvoeringskosten. 

Normaal gesproken komen uitvoeringskosten ten laste van de algemene dienst. Er is een tijd geweest 

dat er voldoende ruimte was om onze eigen uitvoeringskosten wel ten laste van dit re-

integratiebudget te brengen. Aangezien er steeds meer inwoners duurzame ondersteuning nodig 

hebben kan dit budget die last van de eigen uitvoeringskosten niet meer dragen.  
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Wij gaan die nu in twee stapjes weer ten laste van de algemene dienst brengen waardoor er meer 

ruimte ontstaat om inwoners de begeleiding en scholing te geven die nodig is om uit de uitkering te 

komen en te blijven. Meer ruimte dus in het re-integratiebudget en een hogere belasting van de 

algemene dienst.  

Wij stellen nu voor om de € 91.000 die als uitvoeringskosten geboekt werden ten laste van het re-

integratiebudget in 2 stapjes (2021 en 2022) ten laste te brengen van de algemene dienst zoals we 

dat normaal doen. Daarmee krijgen we meer ruimte voor re-integratieactiviteiten, zodat we onze 

wettelijke taak naar behoren kunnen uitvoeren. 

 

 

Bouwsteen: Belastingen en inkomsten 

1. Pag.24: Leges 

De leges zijn niet kostendekkend en het college stelt voor deze met 10% te verhogen zodat het voor 

76% kostendekkend is. 

 

Vraag 14: 

Waarom worden leges niet 100% kostendekkend gemaakt?  

 

Antwoord: 

De leges van Titel II worden verhoogd, zodat de kostendekkendheid op een hoger niveau komt. 

Stijging naar 100% in één keer zorgt voor een enorme tariefstijging en zorgt daardoor voor een niet 

wenselijke situatie. 

 

 

2.  Pag.24: Extra onroerend zaakbelasting 

Als wij het goed begrijpen wil het college het te ontvangen OZB bedrag 2021 verhogen met: 

 

4,4%     zijnde  250.000 euro 

2,3%      zijnde  131.000 euro 

5,0%      zijnde  285.000 euro 

1,2% inflatie    zijnde    68.500 euro 

Totaal is dat voor 2021 12,9%               723.500 euro 

 

Dit bedrag moet worden opgehoest door de eigenaren van woningen en bedrijven. 

 

De kosten welke de gemeente maakt voor rioolonderhoud etc. worden voor de jaren 2021 – 2024 

met € 250.000,00 gedekt vanuit de egalisatiereserve zodat de tarieven rioolonderhoud voor de 

burgers kunnen worden verlaagd. 

 

Daarnaast worden de kosten van het rioolonderhoud verlaagd omdat de rentetoerekening  

wordt verlaagd van 1,5% naar 0,5%. Dat geeft een verlaging voor rioolkosten van € 120.000. Ook 

hierdoor worden de kosten rioolheffing verlaagd en kunnen de tarieven voor de burgers voor dat 

bedrag worden verlaagd. 

 

Ook voor de afvalstoffenheffing worden de kosten lager omdat ook hier de rentetoerekening wordt 

verlaagd van 1,5% naar 0,5%. Dat geeft een verlaging van de kosten van € 11.000,00 

Hierdoor kan de afvalstoffenheffing minder stijgen. 
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Vraag 15: 

Begrijpen wij het goed dat u de onttrekking aan de egalisatiereserve voor de jaren 2021 -2024  

4 x € 250.000,00 is en dat u nu al een voorschot neemt om de OZB in de komende jaren met 4,4% te 

verhogen? 

 

Antwoord: 

Ja. De onttrekking uit de egalisatievoorziening wordt gezien als een mogelijkheid om de stijging van 

de totale woonlasten te beperken. Het tarief rioolheffing eigenaar daalt met € 27,25.  

Een klein rekenvoorbeeld: 

Woz-waarde € 200.000 x 0,1319% (OZB 2020) = € 263,80 + 12,9% = € 297,85 (stijging van € 34,05) 

Woz-waarde € 300.000 x 0,1319% (OZB 2020) = € 395,70 + 12,9% = € 446,75 (stijging van € 51,05) 

 

De OZB is een algemene belasting en daardoor breed inzetbaar als dekking. De rioolheffing een 

doelbelasting. Technisch gezien is de egalisatiereserve een voorziening en niet een 

bestemmingsreserve. Dat maakt veel uit hoe we daarmee om kunnen gaan. 

 

Vraag 16: 

De egalisatiereserve bedraagt nu € 1.285.773. Dan bedraagt de egalisatiereserve over 4 jaar nog 

maar € 285.773. Is dat voldoende om tegenslagen op te vangen? Zo ja waarom is dan niet eerder de 

rioolheffing verlaagd? 

 

Antwoord: 

Zoals bij het antwoord bij vraag 15 is gesteld, is er sprake van een voorziening. 

Op basis van ervaringscijfers schatten wij in dat voorlopig in 2020 en 2021 bij de confrontatie van de 

lasten en baten, de lasten achterblijven bij de baten zodat voor 2020 en 2021 we uitgaan van een 

storting in deze voorziening. In de jaarrekening 2019 is € 371.000 in deze voorziening gestort.  

Bovendien is bij het nieuwe Programma Water en Riolering voor de komende vier jaren al rekening 

gehouden met een jaarlijkse onttrekking van die € 250.000. 

Bij de begrotingsvoorstellen 2019 is dit al voorgesteld maar hier was geen raadsmeerderheid voor. 

 

Vraag 17: 

Leijstromen kan de OZB-verhoging niet integraal doorbereken aan zijn huurders. 

Hierdoor heeft Leijstromen meer kosten. Geeft dat geen belemmering voor het huisvestingsbeleid 

van Leijstromen?  

 

Antwoord: 

Wij kunnen geen antwoord geven op de vraag wat een verhoging van de OZB betekent voor het 

beleid van Leystromen. 

Op het moment dat Leystromen wordt geconfronteerd met hogere tarieven van de gemeente, zal de 

corporatie moeten gaan kijken hoe zij hier mee omgaat en welk effect dit heeft op haar 

investeringsruimte.  Dit is een keuze van de corporatie. In elk geval mag de tariefstijging niet zonder 

meer worden doorberekend aan de huurders van de woningen omdat de maximale huurverhoging 

van Rijkswege aan een maximum gebonden is.  

 

Vraag 18: 

Kunt u ons vertellen wat de effecten zijn voor een huis van gemiddeld € 250.000,00, 

€ 350.00,00, € 500.000,00 en € 750.000,00. 

 

Antwoord: 

Zie bijlage – berekening woonlasten.  
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Vraag 19: 

Welke effect heeft e.e.a. voor bedrijfsgebouwen? De ondernemers hebben het door   

Corona al moeilijk genoeg. 

 

Antwoord: 

De verhoging van de OZB geldt voor zowel woningen als niet-woningen, daarin is geen onderscheid 

gemaakt. 

 

Vraag 20:  

De woonlasten voor eigenaren van huizen stijgen met minimaal 6,2% terwijl het effect voor huurders 

een verlaging van woonlasten is. Klopt dit en zo ja, wat is het voordeel voor huurders? 

 

Antwoord: 

De woonlasten zijn opgebouwd uit een aantal belastingen: OZB, Rioolheffing en afvalstoffenheffing. 

Rioolheffing daalt voor iedereen: eigenaar en gebruiker (huurder en eigenaar die zijn woning/niet-

woning zelf gebruikt), woning en niet-woning. 

Afvalstoffenheffing stijgt voor iedereen met 3 a 4%: eigenaar en gebruiker (eigenaar die zijn woning 

zelf gebruik of de huurder een woning) 

OZB stijgt voor eigenaren woningen en eigenaren van niet-woningen, en gebruikers van niet-

woningen. Eigenaren worden gedeeltelijk “gecompenseerd” door een daling van de tarieven 

rioolheffing. Zie ook bijlage: berekening woonlasten. 

 

Vraag 21: 

Huurders krijgen zo een voordeel t.o.v. woningeigenaren. Is hier geen sprake van discriminatie 

(woningeigenaren dragen het grootste deel van de kostenbesparingen) of inkomenspolitiek? 

 

Antwoord:  

Nee. De eigenaar betaalt de zakelijke lasten. Dit is wettelijk zo geregeld en hierdoor is er geen sprake 

van inkomenspolitiek.   

 

 

Bouwsteen: Leefomgeving 

1. Pag.22: Afschaffen bladkorven 

Er zijn in onze gemeente veel straten/pleinen waarlangs bomen staan. In een aantal straten wordt 

het blad om de twee weken opgezogen zodat de straten zoveel mogelijk vrij van blad blijven, maar 

dat is niet overal.  

Blad op de weg geeft gevaarlijke situaties, zeker bij regen/ een nat wegdek.  

 

Vraag 22: 

Wat ziet het college als alternatief om de straten bladvrij te houden als inwoners het blad nergens 

kwijt kunnen en er niet overal gezogen wordt? 

 

Antwoord: 

Als we geen of minder bladkorven plaatsen dan moeten inwoners hun eigen bladafval afvoeren. 

Mensen kunnen hiervoor een 2e groencontainer aanvragen. Dit is op dit moment voor de inwoner 

kosteloos, maar wordt verrekend via de afvalstoffenheffing. Het blad wordt geveegd door de 

Diamantgroep. Diamant heeft de verplichting om voor wat betreft het blad gedurende 52 weken de 

kwaliteit te waarborgen op B-niveau. Dit betekent dat er een klein gedeelte van het vallend blad mag 

liggen. Er wordt gewerkt naar redelijkheid en billijkheid. Naar verwachting zal er extra geveegd moet 

worden. 

 
  



10 

 

Vraag 23: 

Wat zijn de directe en indirecte kosten die voort zullen komen uit het afschaffen van bladkorven? 

 

Antwoord: 

De directe kosten zijn het meerwerk dat de Diamant Groep uitvoert. Indirecte kosten zijn de 

verwerking van het extra GFT afval en de kosten die wij betalen voor de extra groencontainers. De 

indirecte kosten komen voor de inwoner terug in een verhoging van de afvalstoffenheffing. 

 

 

Bouwsteen: Incidentele bezuinigingen 

6. Pag.29: Eenmalige aanvulling meedoenregeling 

Het college stelt voor een eenmalige aanvulling van € 50.000,00 te doen omdat blijkt dat veel 

maatschappelijke partners en inwoners daar behoefte aan hebben. 

Het bedrag wordt beschikbaar gesteld aan de inwoners en die kunnen dat naar eigen inzicht 

besteden. 

 

Vraag 24: 

Wie zijn o.a. de maatschappelijke partners en krijgen zij ook geld uit de meedoenregeling?  

 

Antwoord: 

Maatschappelijke partners hierin zijn o.a. de Formulierenbrigade, de WOS, het platform Minima, 

Contour/deTwern, stichting Leergeld. Deze maatschappelijke partners hebben meegedacht bij het 

tot stand komen van de nota Meedoen makkelijker maken en hebben ook input geleverd voor de 

Inclusieagenda. Op die momenten hebben zij gevraagd om een Meedoenregeling voor volwassenen. 

Deze maatschappelijke partners krijgen geen geld uit de meedoenregeling.  

 

 

Bouwsteen: Bedrijfsvoering 

1. Pag.26: KCC implementeren 

 

U schrijft dat u begin 2020 een onderzoek laat uitvoeren naar de meerwaarde van een KCC en dat u 

nu al de meerwaarde van een KCC ziet. 

Een KCC heeft o.i. zin als dit is ingebed in een structuur met andere vormen van klantcontact. Zo is 

bekend dat veel vragen adequaat kunnen worden afgehandeld via een online informatie- en 

aanvraagsysteem. Zo’n systeem leidt een klant door een informatievraag of een aanvraag voor 

vergunning of voorziening heen. Wanneer dat op enig moment niet toereikend is komt een KCC in 

beeld en pas daarna (fysiek) contact met een medewerker.  

 

Vraag 25: 

Als dit onderzoek al gereed is, kunt u dit dan delen met de raad?  

 

Antwoord: 

Ja, dat kan. Het rapport is wel erg detaillistisch. Het college adviseert de raad dan ook alleen kennis 

te nemen van het ontwikkelscenario uit het rapport.  
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Vraag 26: 

Met of zonder onderzoek: waaruit concludeert u de meerwaarde van het KCC en hoe past dit in uw 

visie op klantcontact? 

 

Antwoord: 

Op dit moment ontbreken harde gegevens over de kwaliteit van de dienstverlening. Er gaat veel 

goed, maar we hebben nog onvoldoende grip op de kwaliteit. Als er iets niet goed gaat: komt dat dan 

veel vaker voor, of is dit een uitzondering? We willen daar meer grip op krijgen. Een KCC, waarbij we 

zo veel mogelijk ‘klantcontacten’ samenbrengen, kan hierin een grote rol spelen. Bovendien is er veel 

draagvlak voor het doorontwikkelen naar een KCC. Een KCC zou de vakafdelingen kunnen 

ondersteunen, onder andere door eenvoudige vragen meteen te beantwoorden. De vakspecialisten 

houden daardoor meer tijd over voor vakinhoudelijke vragen. Een betere en meer gestructureerde 

samenwerking met de afdelingen, inclusief afspraken over servicenormen, bevordert bovendien de 

kwaliteit van de dienstverlening.   

In de voorgestelde nieuwe organisatiestructuur neemt een KCC straks een belangrijke plaats in, als 

de experts in klantcontact.  

 

 

2. Pag.26: Functiewaarderingssysteem 

U schrijft dat u het functiewaarderingssysteem gaat harmoniseren met Hilvarenbeek en Oisterwijk. U 

neemt kosten op voor aanschaf en implementatie. 

De invoering van dit systeem zal vermoedelijk gepaard gaan met het opnieuw wegen van functies. 

Het is bekend dat nieuwe waarderingen niet zullen leiden tot loonsverlaging, maar wel kunnen leiden 

tot loonsverhoging. 

 

Vraag 27: 

Welke structurele wijziging in de loonsom verwacht u met de invoering van het nieuwe systeem? 

 

Antwoord: 

Als er wijzigingen in de loonsom optreden is dat niet te wijten aan de overstap naar het sectorale 

functiewaarderingssysteem HR21 van de VNG. Wijzigingen in de loonsom treden op door 

veranderingen in (zwaarte van) functies, die vertaald worden in beschrijvingen en vervolgens 

gewaardeerd worden binnen het functiewaarderingssysteem, en een plaats krijgen in het 

loongebouw.  

Als gevolg van de organisatieontwikkeling is het niet uit te sluiten dat er wijzigingen in de loonsom 

gaan optreden. Sommige functies kunnen gaan veranderen en mogelijk straks anders worden 

gewaardeerd.  

 

 

3. Pag. 27: Regio Hart van Brabant/Midpoint  

 

Vraag 28: 

Is het mogelijk deze bouwsteen op te splitsen in een mogelijke besparing op Regio   

HvB en een mogelijke besparing op Midpoint?    

 

Antwoord: 

Stichting Midpoint Brabant is verbonden aan de gemeenschappelijke regeling van de regio Hart van 

Brabant. Met het gezamenlijke economische ontwikkelprogramma geven we vorm aan de realisatie 

van de Strategische Meerjaren Agenda Hart van Brabant. De bezuinigingen op de regio Hart van 

Brabant en Midpoint Brabant kunnen niet los van elkaar worden gezien. Als er wordt bezuinigd op 

Midpoint Brabant betekent dat we de economische agenda in de regio Hart van Brabant niet uit 

kunnen voeren.  
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Vraag 29: 

Kunt u concreet maken wat de bijdrage en/of opbrengsten zijn geweest van de investering in 

Midpoint in 2018 en 2019? 

 

Antwoord: 

De jaarlijks gemeentelijke bijdrage vertegenwoordigt een meervoudige waarde. Dat kan ook met 

cijfers worden onderbouwd.  

Uit het jaarverslag van MidPoint over 2018 blijkt dat de gemeentelijke bijdragen vanuit de negen 

regiogemeenten in totaal € 1.732.086 bedroeg, terwijl de totale realisatie van programma’s en 

projecten – die via de begroting van Midpoint Brabant lopen - € 5.152.332 groot was.  

Verder bereikten ze de resultaten: 

- € 4.249.080 aan bedrijfsfinanciering  

- € 10.061.099 aan projectfinanciering (via subsidies van EU, Rijk en Provincie)   

 

Over 2019 waren die cijfers als volgt: gemeentelijke bijdragen € 1.800.058; realisatie begroting            

€ 4.473.862 en de resultaten: 

- € 1.175.000 aan bedrijfsfinanciering  

- € 20.433.201 aan projectfinanciering 

 

Ook kwam met medewerking van Midpoint Brabant de Regiodeal ‘Midden- en West-Brabant Makes 

and Moves’ tot stand, waarin samen met de stakeholders de € 10 miljoen van het Rijk wisten op te 

werken tot een vertegenwoordigde waarde van € 130 miljoen.  

 

Vraag 30: 

Kunt u concreet maken wat de verwachte bijdrage en/of opbrengsten zijn van de investering in 

Midpoint in 2020? 

 

Antwoord: 

Binnen de programma’s Smart Logistics, Smart Industry en Smart Leisure worden samen met het 

bedrijfsleven en het onderwijs uiteenlopende projecten opgewerkt. Goirlese bedrijven kunnen daar 

naar behoefte aan deelnemen, zoals bv. Pathema doet met een project over watermanagement in 

koeltorens. 

Goirlese bedrijvigheid kan in afgeleide zin profiteren, bijvoorbeeld als toeleverancier in de keten naar 

andere bedrijven, of door de toename van de aantrekkelijkheid van onze regio voor recreatie en 

toerisme. Zo bekwamen Goirlese studenten van Avans en Fontys zich in de slimme maakindustrie via 

praktijklessen in ons fieldlab CAMPIONE in Gilze en Rijen (Gate2).  

  

Via Smart Services zet MidPoint in op innovatie en digitalisering. Binnenkort gaat Smart MKB uit de 

startblokken, een project dat open staat voor alle mkb-ers uit Midden-Brabant die advies en 

begeleiding nodig hebben bij het maken van een stap vooruit in de datavolwassenheid en 

digitalisering van hun bedrijfsvoering en businessmodel.  

Via de Financieringstafel brengt MidPoint ondernemers in contact met de regionale banken en 

crowdfunders. Vanuit Goirle heeft TI Green al voor deze tafel gepitcht.  

Daarnaast kunnen ondernemers gratis deelnemen aan de kennis- en inspiratiesessies van Station88, 

waarvan Midpoint Brabant Founding Partner is, en gebruik maken van de adviseurs van Eerste Hulp 

Bij Ondernemen. 
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Vraag 31: 

Wat is het gevolg als we besluiten te stoppen met de bijdrage aan Midpoint? 

 

Antwoord: 

Door te stoppen met de bijdrage aan Midpoint bemoeilijkt dat de uitvoering van het economische 

programma binnen de regio Hart van Brabant. Deze is verbonden aan de gemeenschappelijke 

regeling van de regio Hart van Brabant. Als de gemeente Goirle besluit te stoppen met de bijdrage 

aan Midpoint bemoeilijkt dat dus ook de samenwerking met de regio Hart van Brabant.   

 

 

4. Pag. 27: Bouwsteen Pre-employment screening 

 

Vraag 32: 

Wat precies houdt de genoemde “extra check” in en is die voor alle medewerkers of voor een 

specifiek aantal functies?  

 

Antwoord: 

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een basiseis voor indiensttreding maar is niet alleszeggend. 

De pre-employment screening is een verdiepingscheck op het vlak van integriteit. We doen dit bij 

iedere nieuwe medewerker die in dienst komt. Zo willen we weten of de nieuwe collega’s een 

waarheidsgetrouw beeld hebben geschetst van hun arbeidsverleden, en in hoeverre ze betrokken 

zijn bij andere organisaties of een eigen onderneming voeren, of dat op andere wijze sprake kan zijn 

van belangenverstrengeling. Wellicht zijn er omstandigheden waarin nieuwe medewerkers hun 

integriteit stevig op de proef gesteld kunnen zien worden. 

Afhankelijk van het integriteitsrisicoprofiel van een functie kan de screening in zwaarte verschillen.  

 

 

Nota van aanbieding 

1. Pag.30: Inburgering 

Een bedrag van € 31.000,00 in 2021 oplopend naar € 77.000,00 in 2014. 

 

Vraag 33: 

Is dit het bedrag dat de gemeente van het rijk krijgt voor inburgering en loopt het op omdat er meer 

verantwoordelijkheid komt te liggen bij de gemeente?  

 

Antwoord: 

Het betreft hier de uitvoeringskosten voor de Wet inburgering, die op 1 juli 2021 in werking zal 

treden. Deze bedragen zijn exclusief de programmakosten en de kosten voor de 

informatievoorziening. Hierover hebben wij uw raad geïnformeerd in de raadsinformatiebrief van 19 

augustus 2020. 

 

Vraag 34: 

Worden de nieuwe taken door de gemeente uitgevoerd voor dit bedrag of worden de extra taken 

uitbesteed en komt hiervoor dan nog een bedrag bij? Zo ja, hoeveel schat u in dat dit zal zijn? 

 

Antwoord: 

De Veranderopgave inburgering pakken we in regionaal verband op. Hierbij geldt dat we zoveel 

mogelijk lokaal uitvoeren. Daar waar lokale uitvoering niet haalbaar of niet efficiënt is, zullen we de 

uitvoering (sub)regionaal oppakken. Er vindt nog een inventarisatie plaats van welke zaken we lokaal 

en welke zaken we (sub)regionaal oppakken. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen we uw raad 

daarover informeren. 
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2. Pag. 63: Totaaloverzicht van incidentele kosten en baten: integratie vluchtelingen 

Voor de integratie vluchtelingen staat, net als in 2019 en 2020, in 2021 nog  

€ 100.000,00 begroot. Voor de jaren ’22, ‘23, en 24 staat € 0,00 begroot. 

 

Vraag 35: 

Welke taken vervallen na 2021 als dit bedrag niet meer beschikbaar is? 

M.a.w. waar is het aan uitgegeven of wordt nog uitgegeven? 

 

Antwoord: 

Het budget is niet alleen voor de inzet van de coördinator, maar ook om de integrale aanpak vorm en 

inhoud te geven, als ook voor de voorbereiding van de nieuwe Wet inburgering. De taken die na  

31-12-2021 vervallen zijn de vormgeving en de coördinatie van de integrale aanpak als ook de extra 

middelen om producten in te zetten, gericht op versterking van de integratie (bijvoorbeeld taal, 

empowerment versterken et cetera). 

 

Vraag 36: 

Zijn die taken na 2021 niet meer noodzakelijk?  

 

Antwoord: 

Dat is nog niet geheel duidelijk. Nu zijn er extra middelen om te komen tot een integrale aanpak (en 

voorbereiding van de implementatie van de nieuwe Wet inburgering), maar monitoring vanuit de 

gemeente zal belangrijk blijven, ook in combinatie met monitoring vanuit de Wet Inburgering, om 

structureel in te kunnen spelen op ontwikkelingen. 
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CDA 
 

Vraag 1: 

Onder de bouwsteen Zorg en Hulp staat op pag. 14 een bedrag genoemd van € 40.500. Voor de 

jeugdwerkloosheidsvrije zone. Het college stelt voor dit uit te blijven voeren. Voordat wij hier een 

mening over kunnen vormen, willen wij graag weten wat de concrete resultaten zijn van dit 

preventieve beleid.  

 

Antwoord: 

Het gaat hier om jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 26 jaar die zelf of met hulp van ouders of 

hun netwerk de “weg” naar werk of scholing niet weten te vinden. Vanaf de start heeft het 

Jongerenpunt met 111 unieke jongeren contacten gehad uit de gemeente Goirle. Hiervan wonen er 

105 in Goirle en 6 in Riel. Daarvan zijn er 31 geplaatst op werk of (terug) begeleid naar school. Een 

deel had een enkelvoudige vraag die direct beantwoord kon worden en een deel is overgedragen aan 

andere organisaties (RMC1, gemeente, UWV etc.)  

Door jongeren een herkenbaar punt te geven in de regio en door vanuit dat punt jongeren ook actief 

op te zoeken slagen wij er in de regio in om te voorkomen dat jongeren langdurig van een uitkering 

afhankelijk worden of helemaal niet maatschappelijk actief zijn.  

 

Uit onderzoek van een extern bureau blijkt elke euro die geïnvesteerd wordt in de aanpak van de 

jeugdwerkloosheid voor de gemeente een rendement van 50% op te leveren. Dus € 1,00 investering 

betekent een besparing op o.a. uitkeringen op van € 1,50 voor de gemeente. Verder levert de 

investering ook een besparing op bij de Rijksoverheid, zorgaanbieder etc.  

 

 

Vraag 2: 

De bouwsteen Belasting en inkomsten op pag. 24, doet bij ons de vraag rijzen waar Goirle staat in het 

landelijke plaatje wat betreft OZB-heffing nu, en na eventuele doorvoering van voorgestelde 

maatregelen. Kunt u dat voor ons duiden? 

 

Antwoord: 

Ieder jaar brengt het COELO dit in kaart, de enquête wordt in het 4e kwartaal ingevuld. De positie van 

Goirle op deze ranglijst voor 2021 is daarom nog niet bekend. De positie is ook afhankelijk van wat 

andere gemeenten doen met hun tarieven gemeentelijke belastingen.  

De ranglijst wordt samengesteld op basis van de totale woonlasten. Goirle staat voor 2020 op plaats 

248 (eigenaar-bewoner: meerpersoonshuishouden) en plaats 60 (huurder).   

Positie 1 heeft de laagste lasten en positie 377 de hoogste. 

  

 
1 RMC-functie staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten 
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SPSPSPSP    

 

Dekkingsplan  

Bouwstenen zorg/jeugd/sport  

 

Vraag 1: 

Preventie jeugd wat is mantelzorgondersteuning zorgpas en hoeveel kost het?  

 

Antwoord: 

Er loopt een pilot Zorgoppas (www.zorgoppas.nl) waarbij wij voor 8 gezinnen een oppas hebben 

ingekocht. Zorgoppas matcht gezinnen die graag oppas willen, maar vanwege de zorgbehoefte van 

hun kind, niet zomaar een oppas kunnen inschakelen. Daar horen extra kosten bij, een 

gespecialiseerde oppas kost nu eenmaal meer geld. Voor deze gezinnen betalen wij in deze pilot de 

helft van het tarief van de oppas, zodat het gezin een normaal oppastarief kan betalen. De pilot kost 

15.000 euro. De pilot liep oorspronkelijk een jaar, dit is opgerekt met een half jaar, omdat er nog 

weinig gezinnen gebruik van maken. In juli 2020 hadden zich pas 2 van de 8 ingekochte gezinnen 

gemeld. Daarna is er nog een bericht geplaatst in het Goirles Belang. Er is binnenkort een 

voortgangsgesprek om te horen of er inmiddels meer gezinnen zijn gaan deelnemen n.a.v. het 

bericht in de krant. 

 

Vraag 2: 

Sportsubsidie gehandicapten 4500 euro min g-toernooi 2.750 euro begrijpen wij, totaal afschaffen 

niet. Staat het bruisfonds of incidentiele subsidie ook sportevenementen toe?  

 

Antwoord: 

De uitvoeringssubsidie aangepast sporten bestaat uit een vast bedrag per speciale vereniging of 

organisatie, te weten:  

- € 4.547 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan de Stichting Sportgroep Gehandicapten 

Goirle;  

- € 2.500 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan het Steunpunt Aangepast Sporten 

Midden-Brabant.  

 

Alleen de eerstgenoemde komt volgens het dekkingsplan in aanmerking voor een bezuiniging.  

 

Daarnaast heeft het college in november 2019 besloten om ook het G-voetbaltoernooi van GSBW in 

2020 nogmaals te ondersteunen met een waarderingssubsidie van € 1.750. Dit bedrag is jaarlijks 

opgenomen in de begroting.  

Het Bruisfonds laat geen sportevenementen toe, want dat is bedoeld voor activiteiten op het gebied 

van kunst en cultuur. Vanuit de activiteitensubsidie zou het eventueel kunnen als aan alle 

voorwaarden wordt voldaan. Deze subsidie is bedoeld om activiteiten op het gebied van 

maatschappelijke ondersteuning, onderwijs en sport te stimuleren.  
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Bouwsteen bedrijfsvoering:   

 

Vraag 3: 

Representatie € 5.000 valt hier representatie van de raad en het college ook onder zoals recepties en 

de nieuwjaarsreceptie? Zo niet waar wel? Hoeveel bedraagt dat? 

 

Antwoord: 

Het betreft alleen het representatiebudget van het college.  

 

Voor representatie van de raad hebben we € 2.005 begroot. Hier worden o.a. bloemen, pennen bij 

afscheid, borrels na de raad van bekostigd.  

Daarnaast is er € 3.000 voor gezamenlijke activiteiten raad. (waaronder raadsuitje). 

 

Vraag 4: 

Afschaffen personeelsactiviteiten € 15.000 vallen daar activiteiten voor raad en college ook onder en 

hoeveel bedraagt dat?  

 

Antwoord: 

Activiteiten voor college en raad vallen hier niet onder.  

 

Vraag 5: 

Kunnen we niet beter het inwonerpanel gebruiken in plaats van Waar staat je gemeente 5000 euro? 

Wat is het verschil?  

 

Antwoord: 

Het grote verschil is de wijze van deelname en het kunnen vergelijken met andere gemeenten.  

Bij het inwonerpanel hebben inwoners zich vooraf aangemeld. Voor ‘Waar staat je gemeente’ 

benaderen we inwoners om mee te doen, op basis van een steekproef. Daarbij krijgen zij de keuze uit 

online invullen of op papier.  

Daarnaast worden de resultaten van ‘Waar staat je gemeente’ verwerkt op de website 

waarstaatjegemeente.nl. Daardoor kunnen we onze resultaten vergelijken met andere gemeenten. 

Dat is niet zo bij het inwonerpanel.   

 

Vraag 6: 

Welke investeringen die rood of wit zijn kunnen in het dekkingsplan opgeschoven worden met 1 of 2 

jaar?  

 

Antwoord: 

In het dekkingsplan zijn tegels opgenomen (groen, wit en rood) die in 2021 realiseerbaar zijn. Tegels 

die nu niet groen zijn gemaakt, kunnen de komende jaren opnieuw als potentiële bezuinigingsoptie 

in beeld worden gebracht, mocht daar aanleiding voor zijn.   

 

 

Begroting  

 

Vraag 7: 

Wij missen bij de indicatoren hoe Goirle dit wil bereiken en waar we nu staan?  

 

Antwoord: 

Wij realiseren ons dat de doorontwikkeling van de indicatoren nog aandacht verdient. Door 

langdurige uitval van een medewerker zijn wij hier nog onvoldoende aan toegekomen. Het budget 

voor de vervanging bij ziekte gaf onvoldoende ruimte. 



18 

 

Vraag 8: 

De indicator niet sporters is sinds 2016 niet meer geactualiseerd waarom?  

 

Antwoord: 

Gemeenten nemen een uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag (bbv 

indicatoren). Eén hiervan is het aantal niet-sporters. Het percentage inwoners dat niet sport ten 

opzichte van het aantal inwoners. Het aantal niet-sporters in Goirle was in 2016 42,9% tov 48,7% 

landelijk. Dit betreft inderdaad een cijfer uit 2016. Een meer recent cijfer is er niet omdat deze cijfers 

1 maal per 4 jaar worden gepubliceerd en afkomstig zijn uit de gezondheidsmonitor volwassenen (en 

ouderen) van de GGDén, CBS en RIVM. In het najaar van 2020 gaat de nieuwe gezondheidsmonitor 

2020 van start. Ruim 1 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder krijgen dan een vragenlijst van hun 

GGD.  

 

Vraag 9: 

Wordt in de nieuwe speeltuin nota aandacht besteed aan speelvoorzieningen aan gehandicapte 

kinderen?  

 

Antwoord: 

Dat staat nog niet vast. Bij de actualisatie wordt wel gekeken naar nieuwe en ontbrekende thema’s. 

Kinderen met een beperking en jongeren zouden er speciale aandacht kunnen krijgen. Ook het 

stimuleren van bewegen voor ouderen kan als thema worden opgenomen.  

 

Vraag 10: 

Hoe staat het met uitvoering ozb kwijtschelding motie?  

 

Antwoord: 

Het onderzoek is afgerond. U hebt inmiddels een raadsinformatiebrief ontvangen met daarin de 

bevindingen.   

 

Vraag 11: 

Hoe staat het met de regionale ruiterknooppuntroute?   

 

Antwoord: 

Momenteel wordt in opdracht van regio Hart van Brabant door Routebureau Brabant een 

inventarisatie gemaakt van de bestaande ruiterknooppuntenroutes in de gehele regio. Dit project 

heeft door alle coronamaatregelen enige vertraging opgelopen. Zodra dat in beeld is gebracht wordt 

regionaal gekeken naar de mogelijkheden en kansen op dit vlak. Denk hierbij aan de reeds bestaande 

aansluitingen van de routes op routes van andere gemeenten en aan kansen voor uitbreiding van de 

routes. Wat de financiële gevolgen zijn hangt af van de adviezen. Er ligt nu geen financiële 

verplichting. 

 

Vraag 12: 

Waar is de reserve volkshuisvesting precies voor?  

 

Antwoord: 

De reserve is eerder gebruikt om volkshuisvestelijke doelen te realiseren. Zoals bijvoorbeeld het 

woonbehoefteonderzoek, dit doen we elke 4 jaar. Echter de laatste 2 onderzoeken zijn regionaal 

betaald. De eerste keer dat de regio dat samen deed zijn de kosten verdeeld over de gemeente (per 

inwoner). Het laatste woonbehoefteonderzoek is gedaan vanuit te Hart van Brabantbegroting. Of dit 

voor een volgende keer wel of niet kan hangt af van de vraag hoe gemeenten omgaan met de 

inwonerbijdrage Hart van Brabant, én van de vraag of het AB wel of niet vindt dat dit uit deze 
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begroting mag worden betaald. Het onderzoek samen doen heeft inhoudelijk de voorkeur, maar is 

ook stukken goedkoper dan zelf doen. 

De reserve is al 9 jaar niet meer aangesproken. 

We komen binnenkort met een b en w nota en een  raadsvoorstel met betrekking tot reserves en 

voorzieningen en een van de voorstellen is om deze reserve op te heffen. 

 

 

Inwonerpanel  

 

Vraag 13: 

Wat wordt gedaan met bezuiniging ideeën van de inwoners?  

 

Antwoord: 

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Voorjaarsnota aangegeven dat het gewenst is om 

ideeën bij onze inwoners op te halen. Daarom is hier in het kader van het inwonerpanel specifiek om 

gevraagd.  De ideeën en suggesties worden vooral betrokken bij de 2e fase van het proces. De fase, 

waarin we de discussie voeren over de toekomst van de gemeente, om bij de voorjaarsnota 2022 

keuzes te maken in lijn met die gewenste toekomst. Naast de Omgevingsvisie, die op dat moment in 

concept klaar moet zijn en de nieuwe visie op het sociaal domein, die dan in de steigers moet staan, 

kunnen de nu opgehaalde ideeën en suggesties van inwoners input vormen voor deze discussie. 

 

Vraag 14: 

Er was grote overeenkomst betreft bezuinigingen op het ambtenarenapparaat en mindere mate 

college, overweegt het college hierin stappen om deze uitkomsten?  

 

Antwoord: 

Vorig jaar is al besloten tot een taakstellende bezuiniging op het gebied van formatie, bedrijfsvoering 

in de periode tot 2024.  

 

Vraag 15: 

Ook veel overeenstemming betreft groenstroken aan buurten of huiseigenaren verkopen of wil om 

zelf beheren en daarnaast onderhoud minder of anders met behoud biodiversiteit, toch kiest het 

college er niet voor zie dekkingsplan, waarom?  

 

Antwoord: 

Nee, de grote omvormingsmaatregelen zijn tien jaar geleden gedaan, daar is nu niet veel meer te 

halen. Vakken die om intensief onderhoud vragen, hebben we nagenoeg niet meer. Hagen vormen 

hier een uitzondering op. Deze blijven behouden vanwege de afschermende (verkeers)functie. 

Verder zijn reststroken vaak niet verkoopbaar of verhuurbaar door de aanwezigheid van kabels en 

leidingen. Daarnaast is de ervaring bij verhuur dat bij het vertrek van de initiatiefnemer de grond 

weer terugkomt in beheer van de gemeente. Er zijn dan veel kosten nodig om de strook te herstellen. 
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Vraag 16: 

In de begroting van 2020 stond de gehandicaptensport op 7.000 euro nu 4.500 euro waar is die 2.500 

euro en wat is er veranderd? 

 
Antwoord: 

De uitvoeringssubsidie aangepast sporten bestaat uit een vast bedrag per speciale vereniging of 

organisatie, te weten:  

- € 4.547 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan de Stichting Sportgroep Gehandicapten 

Goirle;  

- € 2.500 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan het Steunpunt Aangepast Sporten 

Midden-Brabant.  

 

Alleen de eerstgenoemde komt volgens het dekkingsplan in aanmerking voor een bezuiniging. Het 

totaal is dus nog steeds hetzelfde als in de begroting.  

Daarnaast heeft het college in november 2019 besloten om ook het G-voetbaltoernooi van GSBW in 

2020 nogmaals te ondersteunen met een waarderingssubsidie van € 1.750. Dit bedrag is jaarlijks 

opgenomen in de begroting.  

  



21 

 

PvdA 
 

Vraag 1: 

Bestrijding processierups (pag. 21) 

De processierups is ook te bestrijden met natuurlijke vijanden (via nestkastjes bijvoorbeeld). 

Dat is beter voor het milieu en wellicht op termijn ook goedkoper. Hoe staat het college hier 

tegenover? 

 

Antwoord: 

Begin 2020 is er een Aanpak bestrijding processierups opgesteld. Daarin is een pakket aan 

maatregelen opgenomen. Natuurlijke bestrijding (nestkastjes ophangen en bermen inzaaien met 

bloemenmengsels) is daar onderdeel van. De effecten zijn pas op lange termijn te verwachten. De 

acute overlast wordt nu bestreden door preventief te spuiten langs enkele hoofdfietspaden en door 

nesten weg te zuigen na meldingen. Het betreft een plaag, waarvan niet van tevoren is in te schatten 

hoe groot de schade zal zijn. Op termijn verwachten we wel positieve resultaten van de nestkasten 

en ruige bermen. 

 

 

Welstand afschaffen (pag. 22) 

 

Vraag 2: 

In de brief van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant staat dat, met enkele aanpassingen, 

de kosten aanzienlijk kunnen worden gedrukt. Welk bedrag zouden we kunnen besparen 

met de opties die de voorzitter van de Welstandscommissie geeft? 

 

Antwoord: 

De OdZoB geeft vier opties voor het behouden van welstand en het daarbinnen zoeken naar 

besparingen.   

1. Verbreden van sneltoetscriteria voor toetsing op ambtelijk niveau van kleine en simpele 

aanvragen.  

Reactie: Het gaat om gebouwtypes zoals aan- en uitbouwen, erfafscheidingen, kozijnen, rolluiken, 

dakopbouwen. Het gaat om een derde deel van het totaal aantal aan aanvragen dat op ambtelijk 

niveau snel zou moeten worden getoetst. In 2014 zijn bij de toenmalige welstandsnota 2014-2018 

al sneltoetscriteria ontwikkeld. Door middel van een motie is overigens destijds het gebruik van 

die sneltoetscriteria door de raad verworpen. Als we ze nu weer willen invoeren zullen ze 

opnieuw moeten worden ontwikkeld en gemoderniseerd. Het moderniseren en uitvoeren van de 

sneltoets bij kleine aanvragen kost overigens wel tijd en inzet van ambtenaren. Het opzetten is 

eenmalig. Dat moet gebeuren naast het reguliere werk in de vorm van een projectgroep. De raad 

moet akkoord gaan met de sneltoetscriteria. Daarna zal het op lange termijn opleveren dat we er 

zelf mee kunnen werken. De termijnen van behandeling zullen daarmee voor kleine en simpele 

aanvragen worden verkort. Daarnaast moeten we ook nadenken over het instellen van een 

nieuwe gemeentelijke adviescommissie in het kader van de Omgevingswet. Besparing: een derde 

van het bedrag waarvoor de OdZoB wordt ingehuurd. 

2. Correcte aanlevering en voorbereiding van de welstandsvergadering verkort de uitzoektijd voor de 

commissie.  

Reactie: Zaken worden al zo goed mogelijk voorbereid en de benodigde stukken worden op tijd 

aangeleverd. Wat in sommige zaken tijdwinst voor de Welstandscommissie kan opleveren is het 

aangeleverd krijgen van stukken uit dossiers die betrekking hebben op elkaar of die elkaar raken. 

De Welstandscommissie zou zo minder uitzoekwerk hebben. Dat betekent wel dat de ambtenaren 

meer tijd kwijt zijn met het samenstellen van de dossiers. Het besparingseffect voor de gemeente 

Goirle is daarom nul.  
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3. Vergroten welstandsvrije zone.   

Reactie: Hier zijn meerdere mogelijkheden waarvoor de raad kan kiezen. Bijvoorbeeld het 

verkleinen van de blauwe welstandsplichtige zone waardoor de achterzijden van de bouwwerken 

in die zone welstandsvrij worden. Dat scheelt ongeveer de helft aan zaken in de blauwe zone die 

naar de Welstandscommissie gaan. Of nieuwbouwwoningen in de groene zone die welstandsvrij 

worden en waarvoor het beeldkwaliteitsplan leidend blijft. Besparing: een derde tot de helft van 

het bedrag waarvoor de OdZoB wordt ingehuurd. 

4. Digitaal vergaderen mits de plannen goed ambtelijk worden voorbereid. Dit scheelt reistijd 

waardoor de onkostenvergoeding aan reizen wegvalt. Gedurende een jaar wordt i.v.m. Covid-19 

al digitaal vergaderd, de verwachting is dat dit in 2021 en daarna voort kan duren. Er is geen 

nieuw te besparen bedrag voor de gemeente Goirle te noemen. 

  

Concluderend: 

Bij het in het dekkingsplan voorgestelde volledig afschaffen van welstand besparen we € 17.500 per 

jaar. Dit kost het ons om de Welstandscommissie in te schakelen voor advisering.  

Bij de keuze voor optie 1. (ambtelijke sneltoets voor kleine en simpele aanvragen) besparen we  

€ 5.833 per jaar. Het inschakelen van de Welstandscommissie kost ons dan € 11.667 per jaar.  

Bij de keuze voor optie 3. (vergroten welstandsvrije zone) besparen we tussen € 5833 en € 8.750 per 

jaar). Het inschakelen van de Welstandscommissie kost ons dan tussen € 11.667 en € 8.750 per jaar. 

Een combinatie van beiden levert ons een besparing op van € 8.750 per jaar. Het inschakelen van de 

Welstandscommissie kost ons dan € 8.750 per jaar. 

In alle gevallen blijven de Monumentencommissie en de excessenregeling bestaan. 

 

 

Vraag 3: 

Rattenbestrijding (pag. 22) 

In de brief van de heer Ruiter staat dat het stopzetten van de rattenbestrijding bij particulieren de 

gemeente over 2 jaar meer geld gaat kosten. Goede voorlichting aan inwoners kan daarentegen wel 

geld besparen. Is het college eens met deze stellingen? 

 

Antwoord: 

Als inwoners hun ratten niet bestrijden, zou dat op termijn tot een rattenplaag kunnen leiden. Dan 

staat de gemeente misschien wel voor hoge kosten, zie het voorbeeld van Veldhoven. Het kan ook 

meevallen, als inwoners hun verantwoordelijkheid nemen. Voorlichting is daarbij belangrijk, dat doen 

wij nu nog niet. Als deze bezuiniging wordt ingezet stellen we samen, met de afdeling Communicatie 

een voorlichtingsplan op. 

Opmerking algemeen: Voorlichting aan inwoners over de bezuinigingsmaatregelen in het algemeen is 

belangrijk. Bij alles wat we anders of minder gaan doen, zal dat consequenties hebben. 
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Omgevingswet (pag. 29) 

 

Vraag 4: 

Op het begrote bedrag van 150.000 euro kan incidenteel 50.000 euro worden bezuinigd. Is 

er ruimte om hier (zonder grote gevolgen) wat meer te bezuinigen, bijvoorbeeld 70.000 

euro? 

 

Antwoord: 

Op de eerste plaats is de bezuiniging op de Omgevingswet een incidentele bezuiniging. Hij draagt dus 

niet bij aan het realiseren van de structurele bezuiniging van 1,9 miljoen. De bezuiniging draagt wel 

bij aan het verkleinen van het incidentele tekort dat gedekt wordt uit de AWR. 

Het is zeker niet wenselijk om verder op te bezuinigen op deze post, maar onmogelijk is het niet. De 

middelen die in deze post zitten zijn gericht op het creëren van voldoende capaciteit en kennis om de 

invoering van de omgevingswet te realiseren. Het verder verlagen van dit budget betekent dat nog 

meer van de werkzaamheden binnen de reguliere taken van mensen opgepakt moeten worden. 

Hiermee komt het reguliere werk/ dan wel de werkzaamheden voor de omgevingswet verder onder 

druk te staan. Het risico is groot dat de kwaliteit van het reguliere werk en de invoering van de 

omgevingswet afnemen of dat resultaten niet worden behaald. 
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D66 
 

Ten aanzien van de bouwsteen Zorg en Hulp. 

 

Vraag 1: 

Er wordt gesproken over een samenhangend pakket van bezuinigingsmaatregelen (pagina 13). In 

hoeverre is hierbij gebruik gemaakt van het strijdplan dat in Oisterwijk is opgesteld? Zitten daar nog 

maatregelen in die we in Goirle ook kunnen inzetten en nu nog niet gedaan hebben? 

 

Antwoord: 

Het strijdplan in Oisterwijk is gebruikt ter vergelijking met de maatregelen die we zelf in beeld 

hebben. Bij verschillen is steeds de afweging gemaakt waarom wel in Oisterwijk en niet in Goirle. 

Daarbij bleek in een aantal gevallen dat we de maatregel al hadden getroffen, we het juridisch risico 

op dit moment te groot vinden en daarmee niet onze inwoners willen belasten met juridische 

onjuistheden of een aantal algemene voorzieningen in Goirle in onvoldoende mate beschikbaar is. 

Natuurlijk blijven we wel werken aan het uitwerken van beheersmaatregelen en loopt er een 

aanbestedingsprocedure, waarbij we het voorliggend veld intensiever willen benutten. We houden 

contact met Oisterwijk om de ontwikkelingen bij hen te monitoren. 

 

Vraag 2: 

Net als de VVD vragen wij verduidelijking van wat er staat bij de alinea over ‘Extra middelen re-

integratie € 45.000,00 (pagina 15). 

 

Antwoord: 

Wij krijgen een re-integratiebudget van het Rijk voor het inzetten van allerlei instrumenten zoals 

scholing, jobcoaching, begeleiding op de werkplek etc., niet voor onze eigen uitvoeringskosten. 

Normaal gesproken komen uitvoeringskosten ten laste van de algemene dienst. Er is een tijd geweest 

dat er voldoende ruimte was om onze eigen uitvoeringskosten wel ten laste van dit re-

integratiebudget te brengen. Aangezien er steeds meer inwoners duurzame ondersteuning nodig 

hebben kan dit budget die last van de eigen uitvoeringskosten niet meer dragen. Wij gaan die nu in 

twee stapjes weer ten laste van de algemene dienst brengen waardoor er meer ruimte ontstaat om 

inwoners de begeleiding en scholing te geven die nodig is om uit de uitkering te komen en te blijven. 

Meer ruimte dus in het re-integratiebudget en een hogere belasting van de algemene dienst.  

Wij stellen nu voor om de € 91.000,00 die als uitvoeringskosten geboekt werden ten laste van het re-

integratiebudget in 2 stapjes (2021 en 2022) ten laste te brengen van de algemene dienst zodat we 

meer ruimte krijgen voor re-integratieactiviteiten, zodat we onze wettelijke taak naar behoren 

kunnen uitvoeren. 

 

 

Ten aanzien van de bouwsteen Jeugd en Onderwijs. 

 

Vraag 3: 

Tijdens de beeldvorming hebben we al een vraag gesteld over de geplande uitbreiding van fte’s van 

de combinatiefunctionarissen (die nu voorgesteld wordt niet meer door te voeren) (pagina 17). Het 

antwoord vinden we onvoldoende. Het kan niet zo zijn dat er een uitbreiding wordt voorgesteld 

omdat we ‘toch over de financiële middelen beschikken en dan maar gaan bekijken wat we ermee 

kunnen doen’. Wij hopen dat er aan de geplande uitbreiding toch een meer inhoudelijke bedoeling 

zat. Wij horen graag wat dat is geweest en wat we nu dus niet gaan krijgen als we de uitbreiding niet 

door laten gaan. 

 

 



25 

 

Antwoord:  

De gemeente Goirle neemt sinds 2010 structureel deel aan de Brede Impuls Combinatiefuncties 

(inmiddels de Brede Regeling Combinatiefuncties). Vanaf 2019 werd er landelijk een aantal 

veranderingen doorgevoerd. Het totale budget vanuit het Rijk werd per 1 januari 2019 opgehoogd 

van € 58 miljoen naar € 72,5 miljoen. Dit betekende dat het totaal fte. per gemeente ook werd 

verhoogd.  

 

Voor onze gemeente betekende dit een ophoging naar 4,15 fte in plaats van de 3,10 die we hadden. 

Deze ophoging werd dus automatisch doorgevoerd bij een gelijkblijvend deelnamepercentage van 

100%.  

 

Daarnaast heeft de gemeente Goirle haar deelnamepercentage opgehoogd van 100% naar 120%.  

Gemeenten kunnen aan de combinatieregeling meedoen met een percentage variërend van 60% tot 

140% van het geldende normbedrag. Sinds 2015 was de inzet in Goirle 100%, wat gelijk stond aan 3,1 

fte.) Om de regeling te continueren heeft de gemeente een nieuwe intentieverklaring 

ondertekenend. Daarbij hebben we het deelnamepercentage aan de regeling verhoogd naar 120% 

wat uitkomt op 4,99 fte.  

 

Het college heeft besloten tot deze uitbreiding omdat de combinatiefunctionarissen van 

toegevoegde waarde zijn gebleken in het sociaal domein. De combinatiefunctionarissen zijn 

werkzaam in het werkveld en vertalen het gemeentelijk beleid naar concrete activiteiten, waardoor 

meer inwoners meedoen. De cultuurcoach zet zich met name in om het cultuuraanbod binnen en 

buiten de scholen te versterken en verenigingen en particulier initiatief te ondersteunen. De 

buurtsportcoach is de verbindende schakel op het gebied van bewegen en sport tussen gemeente, 

onderwijs, sportverenigingen. Zo is een doorgaande leerlijn ontwikkeld op het gebied van 

cultuureducatie, is een coördinator aangesteld die de doorontwikkeling van brede scholen naar 

integrale kindcentra begeleidt en hebben we sinds 2018 een vakdocent bewegingsonderwijs (de 

zogenaamde beweegcoach jeugd) die alle Goirlese basisscholen ondersteunt.  

 

Het idee was dat de uitbreiding in samenspraak met de betrokken organisaties (werkgevers) zou 

worden ingezet voor een uitbreiding van deze werkzaamheden. Na de uitbreiding moest er dus nog 

met de sport-, cultuur- en welzijnssector in overleg gegaan worden over verdeling van de nieuwe 

fte’s.Er heeft meermaals overleg plaatsgevonden maar dit bleek echter een zeer ingewikkeld proces. 

en er was onduidelijkheid over de huidige inzet (3,1 fte), de financiering hiervan en er bestond 

onduidelijkheid over de toekomstige cofinanciering van de eindgebruikers (waaronder het 

onderwijs).  Hierdoor is de verdeling van de extra fte. onder de betrokken organisaties niet van de 

grond gekomen.  

 

Vraag 4: 

Graag ontvangen wij een duidelijker uitleg over de ‘Peutervoorziening € 42.000,00’ (pagina 17). 

Daarbij ook graag een uitleg over Wet OKE en Wet IKK. En wat de gemeente Goirle moet kunnen 

bieden ten aanzien van voorschoolse opvang en welke middelen dan daarvoor nog beschikbaar zijn. 

 

Antwoord: 

De wet OKE uit 2010 is inmiddels ingehaald door de Harmonisatie peuteropvang en wet IKK (2018). 

Maar nog steeds moet Goirle ervoor zorgen dat er een goed voorschools aanbod is voor kinderen van 

2,5 – 4 jaar met een (vergrote kans op) een (taal-)achterstand. Dat bieden wij met ons voor- en 

vroegschoolse (VVE) aanbod dat tenminste 16 uur per week bedraagt. We krijgen hiervoor middelen 

vanuit het rijk, dat zijn de zogenaamde onderwijsachterstandsmiddelen.  
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Over ‘Preventie Jeugd € 97.000,00’ (pagina 17): 

 

Vraag 5: 

Graag ontvangen wij een overzicht van de diverse diensten die daar onder vallen met de 

bijbehorende bedragen. Zowel begroot als tot op heden besteed (voor zover dat kan) over de jaren 

2018, 2019, 2020 en 2021. 

 

Antwoord: 

De totale begrotingspost Preventieve Basisstructuur Jeugd bedroeg in 2018 € 268.181. Van dit 

bedrag is in 2018 € 123.738 uitgegeven. Dit geld is besteed aan lokale accenten GGD (dit zijn de 

plustaken), bijeenkomsten puberbrein, dialoogbijeenkomst cliëntervaringsonderzoek jeugd, regio 

bijdrage schoolmaatschappelijk werk voortgezet onderwijs, Aandacht voor Basiskracht (preventieve 

aanwezigheid Sterk Huis medewerkers op kinderopvang en groep 1 en 2), Kompas (preventieve 

aanwezigheid Sterk Huis medewerkers op Mill Hill), bijdrage boekstartcoach aan de bibliotheek 

(boekstart maakt kleine kinderen bekend met lezen). In 2018 zijn geen budgetten aangepast bij de 

burap’s. Restant middelen zijn ten gunste gekomen van de jaarrekening. (resultaat). 

 

De totale begrotingspost Preventieve Basisstructuur Jeugd bedroeg in 2019 € 268.181. Van dit 

bedrag is in 2019 € 164.277 uitgegeven. Dit geld is besteed aan lokale accenten GGD  (dit zijn de 

plustaken), bijeenkomsten puberbrein, bijdrage campagne IkPas, regio bijdrage 

schoolmaatschappelijk werk voortgezet onderwijs, Aandacht voor Basiskracht (preventieve 

aanwezigheid Sterk Huis medewerkers op kinderopvang en groep 1 en 2), bijdrage boekstartcoach 

aan de bibliotheek (boekstart maakt kleine kinderen bekend met lezen), inzet POH GGZ Jeugd, 

bijeenkomst Innovatienetwerk Jeugd Goirle, voorstelling HuidHonger in de week tegen 

kindermishandeling, extra bijdrage coming out week, extra bijdrage integrale vroeghulp (preventieve 

inzet multidisciplinair team bij zorgvragen) en de pilot zorgoppas (zorgoppas matcht gezinnen met 

een specialistische oppas voor hun hulpbehoevende kind, gemeente betaalt de helft van het 

oppastarief). In 2019 hebben wij het restant budget afgeraamd bij burap II. Dit geld is ingezet voor de 

opzet van het Lokaal Opgave Team (LOT). 

 

De totale begrotingspost Preventieve Basisstructuur Jeugd bedroeg in 2020 € 286.181. Van dit 

bedrag is tot nu toe in 2020 € 100.000 uitgegeven en € 25.000 afgeraamd in Burap II (vanwege 

vertraging pilot kansenteams). De € 100.000 is tot nu toe besteed aan onderzoeksproject Smart Start 

(over de toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie en starten op de basisschool zonder 

ontwikkelachterstand), Aandacht voor Basiskracht (preventieve aanwezigheid Sterk Huis 

medewerkers op kinderopvang en groep 1 en 2), uitgebreide inzet POH GGZ Jeugd en de bijdrage aan 

de regionale dyslexiescreener (extra check op dossiers Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, is 

beheersmaatregel). 

 

Er komen dit jaar nog kosten op deze post voor de lokale accenten ggd (dit zijn de plustaken), 

activiteiten in de week tegen kindermishandeling, dialoogbijeenkomst cliëntervaringsonderzoek 

jeugd, regio bijdrage schoolmaatschappelijk werk voortgezet onderwijs, bijdrage pilot Kansenteams 

(over zorgstructuur op school), IMC basis (verbinding met beroepsgroepen in groep 7/8 stimuleren), 

resterende termijnen POH GGZ Jeugd, resterende termijnen Aandacht voor Basiskracht, resterende 

kosten onderzoeksproject Smart Start. De schatting van deze kosten komt op 162.730 euro. In dat 

geval zou er geen restant zijn in deze post (de aframing in Burap II mee genomen). Sommige van de 

genoemde kosten zoals de plustaken GGD zijn een schatting en afhankelijk van daadwerkelijk gebruik 

van inwoners van voorzieningen. Daarom is de eindstand in deze post niet volledig in te schatten. 
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In 2021 zijn de budgetten hetzelfde geraamd als in 2020 enkel komt hier een bezuiniging op van  

€ 97.000 op indien de raad hiervoor kiest. Dat betekent dat deze post nog € 189.181 bedraagt. 

Hieruit zullen dan in 2021 enkel nog Aandacht voor Basiskracht (eventueel afbouw vanaf 2022), de 

POH GGZ Jeugd, de resterende kosten pilot Kansenteams, de dyslexiescreener, bijdrage smw vo en 

kleine incidentele kosten (zoals dialoogtafels en kleine activiteiten in de week tegen 

kindermishandeling) worden betaald.  

 

Wat we dan niet meer betalen is het grootste deel van de plustaken van de GGD en de mantelzorg 

ondersteunende dienst Zorgoppas. Het betekent daarnaast dat de vrije ruimte om incidentele zaken 

in de preventieve basisstructuur jeugd te regelen verdwijnt. Dat houdt in dat wanneer we 

bijvoorbeeld een onderzoeksproject zoals Smart Start of een pilot zoals de Kansenteams willen 

starten, dit apart voorgelegd zou moeten worden aan de raad in een raadsvoorstel met een vraag om 

dekking. 

 

 

Vraag 6: 

Wat verstaat het college precies onder de term ‘overruimte’? 

 

Antwoord: 

Het college verstaat hieronder de ruimte binnen de post die niet wordt besteed aan structurele, 

maar aan incidentele voorzieningen. Het is het gedeelte van de € 97.000 (de bezuiniging) wat over 

blijft als we de plustaken GGD er af halen. In 2021 is er dus nog geen bestemming voor een deel van 

deze overruimte (voor ongeveer € 60.000). Er wordt dan ook voorgesteld dit gedeelte structureel af 

te ramen. Om de uitleg compleet te maken: in 2020 is de ‘overruimte’ ingezet voor de pilot 

kansenteams en onderzoeksproject Smart Start. Beide projecten helpen ons om beter in kaart te 

brengen welke kinderen we al goed helpen en waar het beter kan. Wanneer we in de toekomst een 

dergelijk project zouden willen starten, zal dit apart voorgelegd moeten worden aan de raad in een 

raadsvoorstel met een vraag om dekking. 

 

 

Vraag 7: 

Ten aanzien van ‘Volwasseneneducatie laaggeletterdheid € 5.000,00’ (pagina 17). Wat is het verschil 

met ‘Taalcoaches vergunninghouders € 15.000,00 (pagina 15)? 

 

Antwoord: 

De coördinator Taalhuis is een beroepskracht en verantwoordelijk voor de coördinatie van de 

dienstverlening binnen het Taalhuis (bestrijding van laaggeletterdheid op lokaal niveau). De 

coördinator draagt zorg voor de begeleiding van de vrijwilligers die ingezet worden voor de diverse 

taalactiviteiten o.a. de taalcoaches). De coördinator organiseert, faciliteert, instrueert en 

ondersteunt de uitvoering van activiteiten en diensten. Hij/zij werkt hierbij samen met de 

verschillende partners (o.a. bibliotheek, MST, ROC, ContourDeTwern) en vrijwilligers. De coördinator 

beheert binnen de vastgestelde kaders het budget en is verantwoordelijk voor het behalen van de 

gewenste resultaten. 

De taalcoaches zijn vrijwilligers die allochtone laaggeletterde inwoners (NT1’ers) en 

vergunninghouders/doorburgeraars (NT2’ers) helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Dat 

gebeurt meestal in een 1:1-setting. 
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Ten aanzien van de bouwsteen Kunst en Cultuur. 

 

Vraag 8: 

Wanneer is Cultuurnota beschikbaar? 

 

Antwoord:  

Ons streven is nog steeds om de cultuurnota eind december aan uw raad toe te sturen. Wij willen 

graag een vastgestelde cultuurnota voordat wij de ambtelijke voorbereidingen starten voor de 

voorjaarsnota 2022. Dit betekent dat de cultuurnota in januari/februari moet worden vastgesteld 

door uw raad.  

 

 

Ten aanzien van de bouwsteen Leefomgeving. 

 

Vraag 9: 

Met betrekking tot het ‘Onderhoudsniveau buitenruimte verlagen € 50.000,00 (pagina 21). Als dit 

wel gekozen zou worden, welk effect heeft dit dan op de inbreng van Diamant hierbij en voor de 

mensen die hieraan werken? 
 
Antwoord: 

Het verlagen van het onderhoudsbudget buitenruimte zorgt ervoor dat de kwaliteit in de 

buitenruimte terug loopt. Dit leidt tot klachten van inwoners. Dit geeft extra druk op de opzichters 

buitenruimte, wat direct gevolgen heeft op dienstverlening. Daarnaast zullen op de langere termijn 

de vervangingskosten/ investeringskosten toenemen om renovaties in de openbare ruimte uit te 

voeren. De Diamant Groep zal minder mensen in Goirle inzetten, het is onbekend of zij dit personeel 

kan herplaatsen. 

 
 

Ten aanzien van de Incidentele bezuinigingen. 

 

Met betrekking tot ‘Omgevingswet € 50.000,00’ (pagina 29). 

 

Vraag 10: 

Er wordt aangegeven dat werkzaamheden voor de invoering meer vanuit de reguliere capaciteit zou 

kunnen worden gedaan. Wat wordt dan vanuit die reguliere capaciteit niet meer gedaan?  

 

Antwoord: 

De omgevingswet heeft een aantal veranderingen in processen tot gevolg. Door ons huidige werk 

volgens de nieuwe processen te gaan doen kunnen we hier mee oefenen. Dit kost wel extra tijd 

omdat er meer toelichting en evaluatie nodig is. Het is dus niet zo dat we dingen niet meer doen 

maar we doen ze anders en die verandering kost extra tijd.  

 

Vraag 11: 

Als raad hebben we in september 2020 goedkeuring gegeven aan het uitbreiden van het budget. 

Waarom is toen al niet voor deze variant gekozen om aan budget te komen? 

 

Antwoord: 

De middelen die in de september beschikbaar zijn gesteld hebben betrekking op de aanschaf van 

software en het gereed maken en opschonen van onze huidige informatie op de aansluiting met het 

digitale stelsel dat vanuit het rijk komt. Denk hierbij aan software voor het maken van vragen over 

bomen en software voor het kunnen ontvangen en afhandelen van meldingen en vergunningen.  
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Het opschonen en uniformeren van onder andere onze ruimtelijke plannen maakt dat werken met 

het tijdelijk omgevingsplan beter wordt.   

 

Ten aanzien van het toekomstperspectief. 

In de laatste alinea wordt aangegeven dat er de komende periode energie gestoken zal moeten 

worden in het uitwerken van nog openstaande vragen (voorbeelden staan benoemd – pagina 33).  

 

Vraag 12: 

Graag ontvangen wij van het college een plan van aanpak en een tijdsplanning van de uitwerking van 

nog openstaande vragen, zodat we bij fase 2 ook de informatie bij de hand hebben om de juiste 

keuzes te kunnen maken. 

 
Antwoord: 

In bijlage 4 van het dekkingsplan staat aangegeven wat voor 2022-2024 in beeld kan komen. De 

tegels waarop rode en groene puntjes staan, zijn tegels die voor 2021 niet meer ingerekend konden 

worden, maar wel voor de periode 2022-2024 in beeld kunnen komen. Voor de tegels met de blauwe 

puntjes geld dat de komende periode geprobeerd zal worden om hier meer zicht op te krijgen, om 

deze in fase 2 te kunnen betrekken. Een aantal van deze blauwe tegels houdt ook verband met de 

strategische keuzes over de toekomst van de gemeente, die mede op basis van de Omgevingsvisie en 

de nieuwe visie op het sociaal domein moeten worden gemaakt. 
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PAG 
 
Nota van aanbieding (pp 1-6) 

Pag. 1. Inhuur tijdelijke medewerkers. 

 

Vraag 1: 

Er worden nog steeds functies ingevuld met externe, veelal dure, medewerkers. Welke stappen 

onderneemt het college om deze functies vast in te vullen dan wel collegiaal in te lenen uit andere 

gemeenten? 

 

Antwoord: 

Structurele inhuur komt bijna niet meer voor. Op functies waar dit gebeurde, zijn inhuurkrachten 

veelal vervangen door eigen medewerkers. Tijdelijke inhuur bv als gevolg van ziekte en/of 

zwangerschap en bij behoefte aan specifieke deskundigheid komt nog wel voor. Iedere vraag voor 

tijdelijke inhuur wordt separaat beoordeeld door het MT. Mogelijk kunnen werkzaamheden (tijdelijk) 

blijven liggen, of worden opgeschoven. Mocht inhuur toch nodig zijn wordt eerst gekeken of we in 

GHO-verband dan wel via een andere gemeente collegiaal kunnen inlenen. Pas als dat geen optie is 

wordt de inhuurvraag in de markt gezet. 

Het budget totale personeelskosten, inclusief inhuur, wordt strikt bewaakt. 

 

 

Pag. 2 gevolgen corona/ toename werkeloosheid. 

 

Vraag 2: 

Als helder is dat een verdere stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden niet te voorkomen is 

waarom wordt daar dan niet op begroot? 

 

Antwoord: 

Op basis van een aantal scenario’s is in beeld gebracht wat de effecten kunnen zijn van Corona. Het 

Rijk heeft ook steunpakketten toegezegd. Voor een deel is de inhoud daarvan bekend. Afhankelijk 

van de duur van de crisis zal dit verder ingevuld worden.  

Specifiek voor de uitgaven voor uitkeringen voor levensonderhoud geldt dat er voor de gemeente 

een gemaximeerd risico is. Dat gemaximeerde risico bedraagt 7,5% van het budget wat wij van het 

Rijk ontvangen voor uitkeringen. Dat definitieve budget voor 2021 weten we pas in september 2021. 

Dat budget kent in de loop van de jaren grote schommelingen. Wij kiezen ervoor om het risico af te 

dekken in de risicoparagraaf.   

 

 

Pag. 3. Vordering op het rijk. 

Het voorstel is om het uiteindelijke tekort van het dekkingsplan 2021 als vordering op te nemen in de 

begroting 2022.  

 

Vraag 3: 

Waarom neemt het college niet het echte bedrag op wat de gemeente tekort komt op de uitvoering 

van de Jeugdwet en WMO ?   

Is het college ook van mening dat dat een sterker signaal is? 

 

Antwoord: 

In de Nota van Aanbieding hebben wij gesteld dat wij het initiatief van Tilburg van harte 

ondersteunen. Om dat te onderstrepen nemen wij een vordering op voor het tekort in de 

meerjarenbegroting. We weten dat een dergelijke vordering geen rechtsgrond heeft. En dan maakt 

het onzes inziens voor het signaal niet uit of de vordering € 1 miljoen of € 3 miljoen is.   
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Programma 1 Inwoner (pp 11-16) 

Pag. 14 Activiteiten in 2021.  

1.2. Pilot loket.  

 

Vraag 4: 

De pilot is gestart. Loopt de pilot nog door in 2021? 

Wanneer kunnen de resultaten van de pilot bekend zijn? 

 

Antwoord: 

De pilot loopt tot maart 2021. Daarna zal er een evaluatie plaatsvinden. U wordt daar na de evaluatie 

over geïnformeerd. 

 

 

Programma 2 Leefomgeving (pp 17-23) 

Actief grondbeleid. 

 

Vraag 5: 

Heeft het college deze raadsperiode onderzoek gedaan naar het voeren van actief grondpolitiek? 

Zo ja, wat zijn de opgedane inzichten? 

Zo nee, waarom is er geen onderzoek gedaan? 

 

Antwoord: 

Nee. Zoals u in begrotingen uit voorgaande jaren en ook de begroting van 2020 hebt kunnen lezen, is 

dat niet een activiteit die wij ons hebben voorgenomen om uit te voeren. Het is o.i. ook niet nodig 

omdat de locaties waar nog grootschalig woningbouw mogelijk is, inmiddels in ontwikkeling zijn. Bij 

die locaties, zoals de Zuidrand en Bakertand, is inderdaad in de beginfase onderzocht of dat de 

gemeente daar actieve grondpolitiek zou voeren of niet. Daar is toen door de raad besloten om dat 

niet te doen. De laatste keer dat wel is gekozen voor actieve grondpolitiek, is bij de aankoop van de 

locatie van het Barbara Benzpark geweest.  

 
 
Pag. 23. Uitvoering VTH beleid.  

We sluiten aan op het landelijk omgevingsloket DSO. 

 

Vraag 6: 

Zijn daar kosten aan verbonden? 

 

Antwoord: 

Overheden sluiten verplicht lokale systemen aan op de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel 

Omgevingswet (DSO) om informatie uit te wisselen. Bijvoorbeeld om Omgevingswetbesluiten te 

publiceren, toepasbare regels te registreren of om vergunningaanvragen en meldingen te ontvangen. 

In Goirle wordt daarvoor nieuwe software aangeschaft omdat de huidige software ongeschikt blijkt. 

Deze kosten zijn reeds begroot voor 2021. 
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Staatje Wat mag het kosten. 

 

Vraag 7: 

Waarom is er in 2024 geen bedrag opgenomen? 

 

Antwoord: 

De extra vraag naar geld voor uitvoering VTH-beleid is gekoppeld aan hetgeen gevraagd is in de 

Voorjaarsnota. Het budget is in ieder geval nodig voor de komende drie jaar om de wettelijke VTH-

taken goed uit te kunnen voeren.  Na 2024 zijn de processen ingericht en wordt de uitvoering van de 

VTH-taken reguliere business. 

 

 

Programma 3 Bedrijvigheid (pp 24-25) 

 

 

Programma 4 Bestuur en organisatie (pp 26-28) 

 

Vraag 8: 

Wat gaat het onderzoek (en de mogelijke uitkomsten) naar de Gouvernantes van Hart van Brabant 

betekenen voor de gemeente Goirle?   

 

Antwoord: 

Het is nog niet bekend wat het onderzoek naar de governance in de regio Hart van Brabant voor 

Goirle gaat betekenen. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar:  

- welke governance past bij het realiseren van maatschappelijk effect in de regio (oftewel, wat 

is er nodig om de Meerjarenagenda Hart van Brabant tot uitvoering te brengen).   

- hoe de (democratische) legitimiteit en het bestuurlijk vermogen (de bestuurlijke 

samenwerking) te organiseren? 

De onderzoekers werken op basis van de onderzoeksresultaten een aantal scenario’s uit. Vervolgens 

worden deze scenario’s voor besluitvorming ingebracht. Daarna wordt er gekeken hoe het 

implementatietraject van het gekozen scenario er uit gaat zien.  

 

 

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead (pp 29-32) 

 

Paragrafen (pp 33-51) 

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. 

Een aantal keren staat in deze paragraaf: we verwachten eind 2020 een geactualiseerde versie van, 

bijvoorbeeld: Wegbeheer, Openbare verlichting, Programma Water en riolering, gebouwenbeheer 

aan de gemeenteraad aan te bieden.  

 

Vraag 9: 

Is dit tekst uit de begroting 2020? 

Is dit een staaltje van kopiëren en snel klaar? 

Wanneer in 2020 komen deze voorstellen in de raad? 

 

Antwoord: 

Het Beleidsplan Openbare Verlichting, het Wegenbeleidsplan en het Gebouwenbeheerplan komen 

naar verwachting in het 2e kwartaal van 2021 in de raad. Het programma Water en riolering wordt 

eind 2020 in de gemeenteraad behandeld (24 november oordeelsvormend, 15 december 

besluitvormend).  
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Financiële begroting (53-72) 

 

Dekkingsvoorstel 

2. Bezuinigingsopgave (pp 4-11) 

Pag. 4 Oorzaken stijging. 

 

Vraag 10: 

Waarom na jaren een te verwachten inkomst van €120.000,- te hebben geraamd juist nu deze niet 

meer inboeken, onafhankelijk van het besluit waar het bedrag aan ten goede moet komen? 

 

Antwoord: 

Deze bate is al jaren in de begroting als een stelpost meegenomen. 

We gingen toen ook van een fors hoger bedrag uit dat tot uitkering zou kunnen komen. 

Nu we weten om welk bedrag het ongeveer gaat willen we de nettowinst toevoegen aan het eigen 

vermogen om onze weerstandscapaciteit, die sterk is gedaald, weer te verbeteren. 

 

 

Pag. 6 Strategische keuze 1. Verhogen inkomsten. 

 

Vraag 11: 

Verkoop gronden: heeft de gemeente in beeld welke gronden (reststroken bij woonhuizen, 

agrarische gronden) verkocht kunnen worden? 

 

Antwoord: 

Wij weten waar wij als gemeente grondeigenaar zijn. Daarvoor geldt een verschil tussen die grond 

die gebruikt wordt ten behoeve van de openbare ruimte en gronden die ooit zijn aangekocht op basis 

van actieve grondpolitiek. De reststroken bij woonhuizen zijn nu ingericht als openbare ruimte. Op 

verzoek van inwoners kan dit verkocht worden als snippergroen. De opbrengsten zijn niet heel hoog 

en het loont niet om actief zelf deze grond te koop aan te bieden. T.a.v. agrarische gronden hebben 

wij bijvoorbeeld nog een aantal percelen grond tussen de Rillaersebaan en het Mill Hillcollege. 

Indertijd is dat gekocht met als doel om daar fase 4b van Boschkens te bouwen. Doordat er ook 

andere eigenaren op dit stuk zitten, is het nog niet tot ontwikkeling gekomen.  

 

 

3. Bouwstenen (pp 13-29) 

3.1 Bouwsteen Zorg en Hulp 

Pag. 14 Stichting Leergeld:  

 

Vraag 12: 

Is het aantal kinderen dat van de stichting gebruik maakt stabiel op +/- 200 of neemt dat de laatste 

tijd toe? 

 

Antwoord: 

Het aantal kinderen ligt nu op ruim 200. De verwachting is dat het aantal gaat stijgen als er meer 

inwoners afhankelijk worden van een uitkering. (Zeker tijdens de eerste lockdown waren er weinig 

nieuwe aanmeldingen omdat ook alle activiteiten voor kinderen stil lagen. ) 
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Pag. 14 Leerwerkloket. 

 

Vraag 13: 

Wat zijn de resultaten (gemeten) die Goirle behaald met deze subsidie. 

Is het budget vorig jaar volledig benut? 

 

Antwoord: 

Het Leerwerkloket is een belangrijke pijler in de regionale arbeidsmarktinfrastructuur. In totaal zijn er 

in 2019 474 inwoners uit de regio bediend door het LWL, Daarvan is van 387 inwoners de woonplaats 

bekend. Daarvan komen er 17 uit de gemeente Goirle.  

Daarnaast is het LWL ook aanwezig bij en levert een bijdrage aan groepsactiviteiten, events op 

banenmarkten etc.  Het budget van vorig jaar is volledig besteed.  

 

 

Pag. 14 Jeugdwerkeloosheidsvrij zone. 

 

Vraag 14: 

Wat zijn de resultaten(gemeten) in Goirle, met deze voorziening? 

Is het budget van vorig jaar volledig ingezet? 

 

Antwoord: 

Het Jongerenpunt is een belangrijke pijler in de regionale arbeidsmarktinfrastructuur.  

Het gaat hier om jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 26 jaar die zelf of met hulp van ouders of 

hun netwerk de “weg” naar werk of scholing niet weten te vinden. Vanaf de start heeft het 

Jongerenpunt met 111 unieke jongeren uit de gemeente Goirle contacten gehad. Hiervan wonen er 

105 in Goirle en 6 in Riel. Daarvan zijn er 31 geplaatst op werk of (terug) begeleid naar school. Een 

deel had een enkelvoudige vraag die direct beantwoord kon worden en een deel is overgedragen aan 

andere organisaties (RMC, gemeente, UWV etc.)  

Door jongeren een herkenbaar punt te geven in de regio en door vanuit dat punt jongeren ook actief 

op te zoeken slagen wij er in de regio in om te voorkomen dat jongeren langdurig van een uitkering 

afhankelijk worden of helemaal niet maatschappelijk actief zijn.  

Het budget van vorig jaar is volledig besteed.  

 

 

Pag.14 Personen met verward gedrag. 

 

Vraag 15: 

Wat houdt precies de verplichting in die de gemeente heeft inzake mensen met verward gedrag? 

Hoeveel (unieke) mensen hebben baat bij dit project? Wordt er verantwoording afgelegd over het 

besteedde bedrag door Kiemuur en bij Wies? 

 

Antwoord: 

Gemeenten moeten zorgen voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Om te 

kunnen komen tot een sluitende aanpak zijn landelijk bouwstenen bepaald. Deze beschrijven de 

regionale en lokaal te ondernemen stappen. Lokaal geven we invulling aan de twee bouwstenen: 

‘inbreng mensen met verward gedrag en omgeving’ en ‘preventie en levensstructuur’. Dit doen wij 

door het inzetten van 2 laagdrempelige inlopen Kiemuur en Bij Wies. 

De samenstelling van beide inlopen verschillen per week. Maar gemiddeld komen wekelijks 10 

personen per inloop. Wekelijks bereiken we dus gemiddeld 20 personen met een psychische 

kwetsbaarheid. 

Ja, er wordt verantwoording afgelegd over de bestede bedragen. Dit is in het subsidiebeleid 

geregeld.  
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Pag. 14. Extra middelen re-integratie (Pag.15),  Arbeidstoeleiding (Pag.15), Jeugdwerkeloosheidsvrij 

zone (Pag. 14.)   

 

Vraag 16: 

Wat zijn de verschillen in doelstelling tussen deze drie subsidies? Kunnen deze onder 1 post in de 

begroting? 

 

Antwoord: 

Het zijn geen subsidies, maar onderdeel van onze re-integratieinstrumenten. De gemeente heeft op 

de grond van de Participatiewet een brede taak om uitkeringsgerechtigden te begeleiden naar 

volwaardige participatie. De gebruikelijke term daarvoor is re-integratie. Dit kan door betaald werk 

maar ook bijvoorbeeld naar vrijwilligerswerk. Specifiek het deel begeleiding naar betaald werk 

noemen we doorgaans arbeidstoeleiding. Het Jongerenpunt als uitvoeringsorgaan voor de 
jeugdwerkloosheidsvrije regio is onderdeel van onze regionale arbeidsmarktinfrastructuur. Zoals 

mondeling al toegelicht tijdens de beeldvormende vergadering staat het onderdeel 

“arbeidstoeleiding” per abuis in het dekkingsvoorstel. Schriftelijke informatie hierover wordt u 

separaat aangeboden. De extra middelen re-integratie (voor activiteiten die we zelf al doen) en de 

middelen voor jeugdwerkloosheidsvrije regio (voor activiteiten die verschuiven van de regio naar de 

gemeente) hebben we afzonderlijk opgenomen zodat ze ook afzonderlijk beoordeeld kunnen 

worden. In de begroting 2022 zal dit uiteindelijk tot één post landen.  

 

 

Pag. 14 

Begeleiding statushouders € 42.000,00 en taalcoaches vergunninghouders € 15.000 (wit)  

 

Vraag 17: 

Worden deze bedragen rechtstreeks overgemaakt aan Contour de Twern of rechtstreeks aan de 

WOS?  Wordt er verantwoording afgelegd over wat er met het geld is gedaan?  

 

Antwoord: 

Het gaat om de kosten van begeleiding van de Werkgroep opvang statushouders (WOS), 

respectievelijk de taalcoaches. ContourdeTwern verzorgt deze begeleiding. Wij maken daarom deze 

bedragen over aan ContourdeTwern. De WOS heeft een eigen budget voor de kosten van 

vergaderingen, inzet van tolken en dergelijke. Ook deze bedragen betalen wij uit aan 

ContourdeTwern. De WOS is geen ‘juridische entiteit’ (vereniging, stichting) en kan daardoor geen 

eigen bankrekening openen. ContourdeTwern legt jaarlijks verantwoording af over deze middelen.  

 

 

Pag. 15 

Buurtbemiddeling € 10.000, - en Subsidie inwonersinitiatieven en activiteitencommissie € 10.000,  

 

Vraag 18: 

Wordt hier veel gebruik van gemaakt” Onderbouwen met getallen. 

 

Antwoord: 

Er wordt door de inwoners van Goirle met regelmaat een beroep gedaan op buurtbemiddeling. 

De getallen voor Goirle zijn: 

2018: 20 

2019: 21 

2020 (tot en met september) 17 
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Pag. 15 

Arbeidstoeleiding. 

 

Vraag 19: 

In hoeverre wordt er elk jaar gebruik gemaakt van de € 50.000,- ? 

 

Antwoord: 

Het budget dat wij van het Rijk ontvangen voor re-integratie is te laag om de wettelijke taak tot re-

integratie uit te voeren. Dat komt o.a. omdat er steeds meer inwoners duurzame ondersteuning bij 

het vinden en behouden van werk nodig hebben. (Zoals aangegeven is de tegel met € 50.000 

bezuiniging op arbeidstoeleiding per abuis opgenomen in het dekkingsvoorstel.) 

 

 

Pag. 15. Activiteitensubsidie sociaal domein. 

 

Vraag 20: 

Zijn dit activiteiten die ook door de combinatiefunctionarissen worden uitgevoerd? 

Zo ja, waarom dan deze extra subsidie? 

Zo nee, waarom dat niet samenvoegen? 

 

Antwoord: 

Nee, de activiteiten van de combinatiefunctionarissen zijn andere dan de activiteiten die gefinancierd 

worden met de incidentele activiteitensubsidie.  

 

De combinatiefunctionarissen zijn structureel werkzaam in het werkveld en vertalen het 

gemeentelijk beleid naar concrete activiteiten, waardoor meer inwoners meedoen.  

- De cultuurcoach zet zich met name in om het cultuuraanbod binnen en buiten de scholen te 

versterken en verenigingen en particulier initiatief te ondersteunen.  

- De buurtsportcoach (combinatiefunctionaris sport/ beweegcoach jeugd) is de verbindende 

schakel op het gebied van bewegen en sport tussen gemeente, onderwijs, sportverenigingen.  

 

De activiteitensubsidie is een incidentele subsidie gericht op een prestatie, activiteit, evenement, 

product of resultaat die aansluit op gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke 

ontwikkeling, onderwijs of sport. De subsidie heeft een aanjaagfunctie en wordt maximaal 2 jaar voor 

dezelfde activiteit verstrekt.  

 

 

3.2 Bouwsteen Jeugd en Onderwijs 

 

Pag. 17 Combinatiefunctionarissen. 

 

Vraag 21: 

Wat zijn de resultaten tot nu toe ten gevolge van deze impuls? Hoeveel kinderen zijn er meer gaan 

sporten dankzij de bemiddeling van de combinatiefunctionarissen?  

Wat zijn de gevolgen voor de jeugd als het aantal functionarissen wordt teruggebracht naar 1 Fte? 

 

Antwoord: 

De combinatiefunctionarissen zijn werkzaam in het werkveld. De cultuurcoach zet zich met name in 

om het cultuuraanbod binnen en buiten de scholen te versterken en verenigingen en particulier 

initiatief te ondersteunen. De buurtsportcoach is de verbindende schakel op het gebied van bewegen 

en sport tussen gemeente, onderwijs, sportverenigingen. Door de inzet van de combinatiefuncties 

zijn er veel ontwikkelingen gestart en activiteiten georganiseerd.  
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Zo is een doorgaande leerlijn ontwikkeld op het gebied van cultuureducatie, is een coördinator 

aangesteld die de doorontwikkeling van brede scholen naar integrale kindcentra begeleidt en hebben 

we sinds 2018 een vakdocent bewegingsonderwijs (de zogenaamde beweegcoach jeugd) die alle 

Goirlese basisscholen ondersteunt.  

Dit is allemaal gebeurd vanuit de bestaande 3,1 fte. De extra fte’s zijn (nog) niet ingezet dus hierover 

kan geen uitspraak gedaan worden.  

 

Hoeveel meer kinderen er structureel zijn gaan sporten door inzet van de combinatiefunctionaris 

sport wordt niet gemeten.  

 

 

3.4 Bouwsteen Sport 

Pag.19 Sportsubsidies gehandicapten. 

 

Vraag 22: 

Hoe verhoudt zich de contributie van de gehandicapte sporter ten opzichte van de andere sporters in 

Goirle? 

 

Antwoord: 

Dat is niet te zeggen. De gemeente heeft geen zicht op contributies van sportverenigingen.  

 

 

3.5 Bouwsteen Leefomgeving 

 

Pag. 19. Huur verhogen accommodaties. 

 

Vraag 23: 

Is er overleg geweest met de verenigingen over het verhogen van de huur voor de accommodaties?  

Is onder de clubs bereidheid om hogere huur te accepteren? 

Als de huur in totaal met € 10.000, - wordt verhoogd, hoeveel is dat dan per sporter? 

 

Antwoord: 

Nee, hierover is (nog) geen overleg geweest. Over de bereidheid van de verenigingen om extra huur 

te betalen kan dus niets gezegd worden. Ook weten we niet of de clubs een huurverhoging zullen 

doorberekenen in de contributie.  

Uit het onderzoek naar de bezuinigingen door Het PON is gebleken dat 56% van de respondenten 

(leden van sportverenigingen) zegt meer te willen doen en/of betalen voor hun sportvereniging en 

19% geeft specifiek aan bereid te zijn om meer contributie te betalen.  

 

Wij kunnen niet berekenen wat een eventuele verhoging van de huur voor de contributie van de 

individuele sporter betekent. Wij hebben geen overzicht van het totaal aantal sporters dat lid is van 

een vereniging.  

 

 

3.5 Bouwsteen Leefomgeving 

Pag. 20. Extra krediet OV. 

 

Vraag 24: 

Hoeveel procent van de openbare verlichting is omgebouwd naar Ledverlichting? 

Is er een afweging gemaakt om de gehele openbare verlichting om te bouwen naar Led. In hoeveel 

jaar is dan de investering, door lagere energiekosten, terugverdiend? 
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Antwoord: 

Het percentage ledverlichting is op dit moment 56% (3476 ledlampen op het totaal van 6244 

lampen).  Uiteindelijk moet alle openbare verlichting ledverlichting worden.  

Armaturen die veel stroom gebruiken of niet meer leverbaar zijn, worden als eerste vervangen.  

De andere armaturen worden pas vervangen als ze afgeschreven zijn.   

 

De terugverdientijd verschilt per armatuur: 

- De terugverdientijd om bijvoorbeeld een veelgebruikte 25 Watt Halogeenlamp met een 10 Watt 

Led-lamp te vervangen is 25 jaar. 

- Een standaard 70 Watt halogeen lamp vervangen door een 24 Watt led-lamp verdient zich binnen 

13 jaar terug. 

 

 

Pag. 21. Onderhoudsniveau buitenruimte 

 

Vraag 25: 

Zijn er plannen om dure groenstroken (duur in onderhoud) om te bouwen naar sober groen of gras? 

 

Antwoord: 

Nee, deze slag hebben we tien jaar geleden al gemaakt. Vakken die om intensief onderhoud vragen, 

hebben we nagenoeg niet meer. Hagen vormen hier een uitzondering op. Deze blijven behouden 

vanwege de afschermende (verkeers)functie.  

 

 

Pag. 22. Afschaffen bladkorven. 

 

Vraag 26: 

Wat zijn de extra kosten ten gevolge van het afschaffen van de korven? 

In welke mate zal het niet plaatsen van bladkorven de inspanningen van bewoners om hun eigen 

straat bladvrij te maken reduceren en daarmee tot hogere kosten en/of meer risico’s van bewoners 

(claims) leiden? 

 

Antwoord: 

De directe kosten zijn het meerwerk dat de Diamant Groep uitvoert. Indirecte kosten zijn de 

verwerking van het extra GFT afval en de kosten die wij betalen voor de extra groencontainers. De 

indirecte kosten komen voor de inwoner terug in een verhoging van de afvalstoffenheffing. 

Het is niet in te schatten of inwoners minder snel hun eigen stoep bladvrij maken als er geen 

bladkorven zijn. Wanneer dit wel het geval is, zal de Diamant Groep extra kosten maken om te 

blijven voldoen aan beeldkwaliteit B. 

 

Als gemeente hebben we te maken met twee soorten aansprakelijkheid: risicoaansprakelijkheid en 

schuldaansprakelijkheid. Risicoaansprakelijkheid heeft te maken met een gebrekkige toestand van de 

weg (bijv. gaten in het wegdek), daar gaat het hier niet over. Bij gladheid van wegen heb je te maken 

met schuldaansprakelijkheid. Gemeenten hebben een inspanningsverplichting tot het bestrijden van 

gladheid van de wegen, dit is echter géén garantieverplichting. 
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Pag.22 Bruisfonds. 

 

Vraag 27: 

Aan wie wordt dit bedrag overgemaakt? 

 

Antwoord: 

Het Bruisfonds is een incidentele subsidie waaruit bijzondere activiteiten op het gebied van kunst en 

cultuur kunnen worden gesubsidieerd. De subsidie heeft een aanjaagfunctie en wordt minimaal drie 

jaar voor dezelfde activiteit verstrekt. Ontvangers zijn veelal organisaties voor amateurkunst. De 

bedragen worden dus overgemaakt aan de aanvragers van de subsidie.  

 

 

Pag. 22 Rattenbestrijding.  

 

Vraag 28: 

Betreft dit de zwarte of de bruine rat? 

Hoe denkt het college de veroorzaker van rattenoverlast te vinden en juridisch op de juiste manier de 

veroorzaker aansprakelijk te stellen voor de bestrijdingskosten? 

 

Antwoord: 

Wij zoeken niet actief naar veroorzakers. Als mensen een melding maken van een rat (zwart of bruin) 

in hun tuin, geven wij aan dat ze die zelf moeten bestrijden. Elke grondeigenaar of huiseigenaar is 

verantwoordelijk voor zijn eigen perceel. De gemeente blijft wel ratten vangen op gemeentelijke 

eigendommen zoals sportparken en plantsoenen. Mocht er een rattenplaag ontstaan, dan moeten 

we als gemeente ingrijpen in het kader van de volksgezondheid.  

 

Voorlichting aan inwoners is hierbij belangrijk. Er wordt een voorlichtingsplan opgesteld in 

samenwerking met de afdeling Communicatie  
 

 

3.6 Bouwsteen Belastingen en Inkomen. 

 

Pag. 24 Leges verhogen. 

 

Vraag 29: 

Wat is de reden dat de leges niet kostendekkend worden begroot? 

 

Antwoord: 

Er zijn verschillende oorzaken. De legesverordening is in Titels opgedeeld, we geven per titel een 

korte verklaring. Dat doen we, omdat de kostendekkendheid op titel-niveau wordt berekend, dat is 

wettelijk zo bepaald.  

 

Titel I Algemene dienstverlening 

De kostendekkendheid van deze titel is al jaren vrij hoog. Volledige kostendekkendheid bereiken is 

lastig, omdat je vooraf nooit zeker weet hoe hoog je opbrengsten zijn. Hoeveel mensen gaan er 

trouwen, hoeveel paspoorten worden er aangevraagd etc. Daarnaast geldt voor de grootste bron van 

inkomsten (paspoort, rijbewijs en reisdocumenten) dat er op landelijk niveau een maximumtarief 

wordt bepaald. Een andere belangrijke inkomstenbron is de leges voor kabels & leidingen. Ook hier is 

het aantal aanvragen dat binnenkomt, lastig te voorspellen.  
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Titel II Omgevingsvergunning 

Aan de kostenkant wijzigt er niet zoveel. Het aantal voorspelde aanvragen en de bijbehorende 

opbrengst leges is alleen erg lastig te voorspellen. Als bijvoorbeeld een groot plan met 1 jaar 

verschuift, heeft dat grote gevolgen voor de begroting. Je moet reëel begroten, niet te hoog en niet 

te laag. De afgelopen jaren waren de inkomsten redelijk stabiel, we zien dat nu veranderen. Als 

gevolg zouden de tarieven fors omhoog moeten, voor 2021 zou dit neerkomen op bijna een 

verdubbeling van de tarieven. In het verleden zijn de tarieven een aantal jaar extra verhoogd, om toe 

te groeien naar 80% kostendekkendheid. De afgelopen paar jaar is alleen inflatiecorrectie toegepast.   

We gaan nu in stappen weer toegroeien naar een hoger percentage kostendekkendheid, waarbij de 

komst van de nieuwe Omgevingswet ook een grote rol gaat spelen.  

 

Titel III Europese Dienstenrichtlijn (o.a. drank- en horecavergunning en leges APV)  

De kostendekkendheid van deze titel ligt landelijk gezien ook laag, ruim onder de 100%. Dat is vooral 

om het organiseren van een evenement aantrekkelijk te maken en te houden. We gaan ook hier de 

kostendekkendheid in stappen verhogen.  

 

 

Pag. 24 OZB 4,4% als compensatie van egalisatievoorziening rioolheffing.  

De hoogte van de rioolheffing wordt bepaald door de investeringen die noodzakelijk zijn aan het 

rioolnetwerk. 

 

Vraag 30: 

Klopt het dat die heffing voorlopig eerder daalt dan stijgt?  

 

Antwoord: 

Ja, dat klopt. De inzet van de voorziening zorgt ervoor dat het totaal van de kosten rioolheffing daalt. 

Als gevolg hiervan kunnen alle tarieven rioolheffing dalen. Voor 2021 is dat een daling van ongeveer 

16,5%.    

 

Vraag 31: 

Worden de plannen waarvoor de middelen (ca. € 3.500.000,-) zijn beschikbaar gesteld allemaal 

uitgevoerd?  Zo nee, wat is daar de reden van?  

 

Antwoord: 

In plaats van sommige plannen/projecten (waarvoor budget beschikbaar is gesteld middels het 

raadsbesluit tot vaststelling van het vigerende gemeentelijke rioleringsplan) zijn andere 

uitwerkingen, of invullingen voorzien. Deze zijn opgenomen in het programma Water en Riolering, 

waarover 15 december door de raad besloten wordt.  

De projecten welke anders, later of niet worden uitgevoerd heeft meerdere oorzaken. Enkele te 

benoemen oorzaken zijn: 

- Gewijzigde invulling van wettelijke verplichting. (vb. vervanging bergingszakken); 

- Gewijzigde prioriteit en aanpak van projectlocaties. (vb. Pastorenbuurt); 

- Beschikbare personele capaciteit; 

- Gebrek aan nood. 

 

Vraag 32: 

Wat zijn de gevolgen voor het rioolstelsel op lange termijn als geplande werken niet worden 

uitgevoerd? 
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Antwoord: 

De geplande werkzaamheden worden hoofdzakelijk wel uitgevoerd, echter getemporiseerd in de tijd. 

Enkele positieve gevolgen van temporiseren is, dat er beter inzicht in het functioneren van het 

rioolstelsel als systeem ontstaat, met daar uit volgend waarschijnlijke kostenbesparingen, door 

slimmere maatregelen (Voorbeeld: bergingszakken niet rücksichtslos vervangen, maar integrale 

systeem aanpak met gebiedsontwikkelingen Van Besouw en Van Puijenbroek). Een consequentie van 

temporiseren van andere uitvoeringsprojecten is het risico op niet optimaal functioneren van een 

gedeelte van het stelsel groter wordt, naar gelang de uitvoeringswerken langer op zich laten 

wachten. 

 

 

Pag. 24. € 250.000, - onttrekken aan de egalisatievoorziening riolering. 

 

Vraag 33: 

Mag er geld worden onttrokken aan deze voorziening zonder dat dat geld direct ten goede komt aan 

degene die deze voorziening hebben opgebracht (dat zijnde inwoners)? 

 

Antwoord: 

De egalisatievoorziening rioolheffing is bestemd voor het dempen van heffingsfluctuaties. Aan deze 

financiële voorziening wordt ieder jaar aan onttrokken, of aan gedoteerd. Deze inzet komt daarmee 

ten goede aan degene die de voorziening hebben opgebracht. 

Het inzetten van de voorziening maakt het mogelijk dat álle tarieven rioolheffing kunnen dalen, dus 

iedere belastingbetaler heeft er voordeel van.  

 

 

3.7 Bouwsteen Bedrijfsvoering. 

 

Pag. 26. Vergoeding reiskosten. 

 

Vraag 34: 

Waarom wordt hier gedacht aan leaseauto’s en niet aan E-dienstfietsen of auto’s in eigen beheer bij 

de gemeente? 

 

Antwoord: 

Het is niet altijd mogelijk om een fiets te gebruiken. Soms moeten handhavers/opzichters/GEO-

medewerkers op pad met materialen/gereedschappen/meetapparatuur, en/of het buitengebied in. 

Het gebruik van een fiets is ook in tijd niet altijd efficiënt. De kosten van eigen beheer zijn niet lager 

dan bij zakelijke lease. Bij zakelijke lease kost het de gemeente ook simpelweg minder tijd.   

 

 

Pag. 26 Visitekaartjes 

 

Vraag 35: 

De gemeente werkt digitaal. Digitale uitwisseling van gegevens is de norm waarom wordt op dit punt 

afgeweken van gemeentelijk beleid? 

 

Antwoord: 

In het kader van de dienstverlening aan klanten vinden we het belangrijk om, naast onze digitale 

middelen, ook nog de visitekaartjes te kunnen gebruiken.  
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Pag. 26. KCC implementeren. 

 

Vraag 36: 

Wat wordt er met de € 30.000, - aangeschaft, aangepast? 

Op basis van welk onderzoek en met welke verwachte resultaten effecten wordt nu overgegaan tot 

het implementeren van een KCC? 

 

Antwoord: 

In 2020 hebben we een onderzoek laten uitvoeren naar de meerwaarde van een KCC voor de 

gemeente Goirle. Daaruit bleek, dat een KCC zeker van meerwaarde is: om meer grip te krijgen op de 

kwaliteit van de dienstverlening (door zoveel mogelijk centraal organiseren) en om de kwaliteit van 

de dienstverlening te vergroten (bijv. door een betere en meer gestructureerde samenwerking met 

de afdelingen). We voorzien binnen de nieuwe organisatiestructuur een belangrijke plaats voor zo’n 

Contactcentrum. Om dit goed in te kunnen richten (en dus: om de dienstverlening te verbeteren), is 

geld nodig voor bijv. de aanschaf en/of het inrichten van software ter ondersteuning van de 

telefonistes (denk aan een kennisbank) en voor ondersteuning bij de doorontwikkeling 

(kennisoverdracht/training/coaching).  

 

 

Pag. 26. VNG 

 

Vraag 37: 

Welke financiële voordelen heeft de gemeente Goirle bij het lidmaatschap van de VNG?  

 

Antwoord: 

De (financiële) voordelen van het lidmaatschap laten zich zien op het gebied van kennisdeling, 

belangenbehartiging en dienstverlening. Voorbeeld: vanuit de VNG het initiatief genomen om een 

sectorale aanbestedingen te doen op het gebied van mobiele telefonie. Vanwege de massa is er 

sprake van minder kosten voor de deelnemers.  

 

 

Pag. 26. Waar staat de gemeente. 

 

Vraag 38: 

Wie maakt gebruik van de uitkomsten van dit onderzoek? 

Heeft het (meetbaar) nut door te kunnen beschikken over deze gegevens? 

 

Antwoord: 

Het onderzoek peilt de waardering van inwoners op diverse maatschappelijke thema’s: woon- en 

leefklimaat, relatie inwoner-gemeente, gemeentelijke dienstverlening en zorg en welzijn. Daardoor 

zijn de resultaten voor allerlei beleidsthema’s bruikbaar.  

Op basis van de uitkomsten wordt duidelijk waar het al (heel) goed gaat, en waar nog aandacht nodig 

is. Dit helpt bijvoorbeeld bij het stellen van prioriteiten. Bovendien kunnen we, als we met enige 

regelmaat dit onderzoek uitvoeren, peilen of onze (extra) inzet loont – we verwachten dan op 

onderdelen een hogere waardering. Vooral door de antwoorden op de open vragen krijgen we meer 

inzicht in de behoeften/wensen/vragen van onze inwoners. Bovendien zijn de cijfers via 

waarstaatjegemeente.nl te vergelijken met andere gemeenten, wat ons helpt bij de vraag ‘hoe doen 

we het?’.  
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Pag. 27 Afschaffen gemeentepagina. 

 

Vraag 39: 

Kan de gemeente ook volstaan met 1 pagina in het Goirles Belang? 

 

Antwoord: 

De gemeentepagina in Goirles Belang bestaat uit kennisgevingen en nieuwsberichten vanuit de 

gemeente. Het publiceren van de kennisgevingen is nu nog een wettelijke verplichting. De Wet 

elektronische publicaties (WEP) gaat ervoor zorgen dat de kennisgevingen in de toekomst (ook) 

digitaal gepubliceerd moeten worden. De kennisgevingen kunnen we dus voorlopig nog niet 

weglaten. Dat betekent dat een kleiner formaat nu, ten koste gaat van de ruimte voor 

nieuwsberichten. De behoeftes van onze inwoners moeten het uitgangspunt vormen bij onze keuzes. 

Daarvoor is onderzoek nodig. De inschatting is dat meer digitale communicatie minder kost dan de 

gemeentepagina in de huidige vorm. 

 

 

3.8 Bouwsteen Incidentele bezuinigingen 

 

Pag. 29. Eenmalige kosten functiewaarderingssysteem. 

 

Vraag 40: 

Kunnen we deze kosten uitsparen als we personeelszaken van de 3 gemeenten samenvoegen in 1 

werkeenheid bij een van de drie gemeenten? 

 

Antwoord: 

Nee, dat kan niet. De (licentie)kosten zijn o.a. gebaseerd op het totaal aantal personeelsleden per 

afzonderlijke gemeente.  

 

 

Pag. 29. VTH-beleid. 

 

Vraag 41: 

Is overwogen om deze taken onder te brengen in een groter verband (b.v. samen in de GHO, hart van 

Brabant of Omgevingsdienst) ? Zo nee, waarom niet?  Zo ja, waarom niet? 

 

Antwoord: 

Ja. Dit is overwogen. In de Wabo en de Bor zijn de wettelijke plichten opgenomen voor het college 

om voor de eigen gemeente het meerjaren VTH-beleid te formuleren en uit te voeren, jaarlijks te 

programmeren en te evalueren. De invulling van het VTH-beleid verschilt per gemeente omdat 

iedere gemeente zijn eigen aandachtsvelden en problematieken kent. In GHO verband vindt wel 

afstemming en kennisdeling plaats. De Omgevingsdienst ziet toe op het milieudeel wat onderdeel 

uitmaakt van het VTH-beleid. In een later stadium kunnen sommige taken wellicht ondergebracht 

worden in een groter verband. Dat is nu nog te prematuur. 

4. Conclusies begroting 2021 en bijlagen (pp 31 e.v.) 

Pag. 31 tekort 86.000, dekken uit AWR 

 

Vraag 42: 

Is het mogelijk dit bedrag taakstellend als bezuiniging op te leggen aan de organisatie. 

(Afdelingen)? 
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Antwoord: 

Dat is mogelijk. Maar het heeft wel consequenties voor de uitvoering van de verschillende taken 

door de organisatie. Dit bedrag zou bovenop de taakstelling van € 300.000 komen waartoe vorig jaar 

al is besloten. Wij zullen u in dat geval aangeven welke taken we niet meer uitvoeren.  

 
 
Pag. 32.  

 

Vraag 43: 

Is de motie van PAG geheel uitgevoerd?  

Zo, nee welke onderdelen nog niet?  

En wat is daar de reden van? 

 

Antwoord: 

De motie van PAG bestond uit 4 delen. Per deel is de vraag beantwoord. 

1. De begroting net als vorig jaar samen te stellen met groene (bezuiniging is gekozen door het 

college), witte (bezuiniging is niet gekozen, maar kan worden gekozen), blauwe (bezuiniging kan 

maar moet worden uitgezocht, ‘pm’) en rode (bezuiniging wordt door college afgeraden) ‘tegels’;  

Het dekkingsplan is conform de motie opgezet. De groene, witte en rode tegels voor 2021 zitten 

in het dekkingsplan. De blauwe tegels zijn in bijlage 4 van het dekkingsplan opgenomen. 

2. Alle beleidsontwikkelingen op de pagina’s 9-21 van de voorjaarsnota als gekleurde tegel onder één 

van de strategische keuzes (voornamelijk keuze 4) in de begroting op te nemen;  

Alle beleidsontwikkelingen uit de Voorjaarsnota zijn in het dekkingsplan opgenomen. 

3. Voor ieder van de vier strategische keuzes naast de tegels onder 2. Ten minste twee groene, drie 

rode, drie witte en één blauwe tegel(s) te presenteren;  

Alle strategische keuzes kennen meerdere groene, witte en rode tegels. Blauwe tegels zijn voor 

2021 niet te kiezen, omdat zeker moet zijn dat bezuinigingen in 2021 haalbaar moeten zijn. Deze 

zijn in bijlage 4 opgenomen en zullen in fase 2 aan de orde worden gesteld. 

4. In de begroting het volgende op te nemen per strategische keuze:  
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Als uitgangspunt nemen: 

• Alleen nieuw beleid als oud beleid kan worden stopgezet; 

• Civiel-, bouw-, en cultuurtechnische projecten uitstellen voor 1 of meerdere jaren, waarmee de 

incidenteel vrijkomende middelen kunnen worden ingezet om de begrotingen sluitend te maken; 

 

Het dekkingsplan is in overeenstemming met de motie opgezet. 

Zie ook de toelichting op bladzijde 32 van het dekkingsvoorstel.  
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LRG 
 

Gemeentelijke subsidies 

Ieder jaar gaat er subsidiegeld naar vele verenigingen, organisaties en instanties binnen en buiten 

onze gemeente. Wij gaan er vanuit dat dit goed besteed wordt maar in algemene zin hebben wij daar 

de volgende vragen over: 

 

Vooruitlopend op de beantwoording van de vragen over subsidieverlening (vraag 3, 4 en 9) hieronder 

een korte toelichting zodat de antwoorden die betrekking hebben op subsidies wat meer context 

krijgen: 

 

Er wordt een tweetal subsidies verstrekt in de gemeente Goirle:  

• Structurele subsidies (onder te verdelen in waarderingssubsidies, exploitatiesubsidies en 

uitvoeringssubsidies). 

• Incidentele subsidies (onder te verdelen in activiteitensubsidies, Bruisfonds en Samen 

Buurten). 

 

Deze subsidies worden verleend op basis van de Algemene Subsidieverordening 2017 (ASV) die de 

raad op 11 april 2017 heeft vastgesteld. In de ASV wordt de reikwijdte van de bevoegdheden van het 

college genoemd. Overeenkomstig artikel 2 lid 1 van de ASV zijn nadere regels bepaald door het 

college. Deze zijn opgenomen in het document ‘Beleidsregels voor subsidieverstrekking 2018’.  

In dit document wordt per beleidsterrein ingegaan op de activiteiten die in aanmerking komen voor 

subsidie, de relevante doelstellingen en doelgroepen, procedurebepalingen, kosten die voor subsidie 

in aanmerking komen, berekening van de subsidie, verdeling van het subsidieplafond en specifieke 

weigeringsgronden.  

 

Wat betreft de vaststelling van de verleende subsidies:  

• Wanneer het gesubsidieerde bedrag lager is dan € 5.000, is er sprake van het samenvallen 

van de verlening en vaststelling. Er hoeft dan dus geen aanvraag tot vaststelling te worden 

gedaan. 

• Structurele waarderingssubsidies worden meteen vastgesteld, ongeacht de hoogte van het 

bedrag. Wel is het college bevoegd tot het steekproefsgewijs controleren van de naleving 

van de subsidieverplichtingen.  

• Wanneer de subsidie meer bedraagt dan € 5.000 maar minder dan € 50.000, dient de 

aanvrager een aanvraag tot vaststelling in bij het college. Deze aanvraag bevat een 

inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt dat aan de subsidieverplichtingen is voldaan 

en welke kosten hiermee gepaard zijn gegaan.  

• Indien de subsidie meer bedraagt dan € 50.000, dient de subsidieontvanger een aanvraag tot 

vaststelling in bij het college voorzien van een inhoudelijk verslag, financieel jaarverslag of 

jaarrekening, balans van het afgelopen subsidietijdvak met toelichting en een 

subsidieverklaring. In voorkomende gevallen kan het college bepalen dat een 

controleverklaring bij de jaarrekening wordt overlegd.  

 

Vraag 1a: 

Wat is de periodiek van het evaluatiegesprek dat wordt gevoerd met iedere ontvanger? 
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Antwoord: 

Hier is geen specifiek periodiek evaluatiegesprek aan gekoppeld. Met ontvangers van de uitvoerings- 

en exploitatiesubsidies is een goed contact en wordt periodiek ambtelijk (en soms bestuurlijk) 

gesproken. Hier wordt ook gekeken naar de voortgang van de gemaakte afspraken. Met de 

ontvangers van waarderingssubsidies is ook goed contact, maar hierbij worden geen 

evaluatiegesprekken gevoerd. Waarderingssubsidies worden direct vastgesteld en hierover hoeft 

geen standaard verantwoording te worden afgelegd. De gemeente controleert jaarlijks 

steekproefsgewijs een aantal waarderingssubsidies.  

 

Vraag 1b: 

Wordt bij dit gesprek ook het financieel verslag besproken in relatie tot de subsidie? 

 

Antwoord: 

Als de verantwoording c.q. jaarrekening daar aanleiding toe geeft wel. 

 

Vraag 1c: 

Wordt bij de evaluatie ook gekeken naar de financiële draagkracht en het eigen vermogen van de 

verenigingen, organisaties of instanties? 

 

Antwoord: 

Ja, maar dit gebeurt bij de beoordeling van de verantwoording t.b.v. de subsidievaststelling. Er is in 

de ASV 2017 (artikel 16) een bepaling opgenomen dat organisaties over een langjarige algemene 

reserve mogen beschikken die maximaal 5% bedraagt van de verstrekte subsidie. Overschrijding van 

dit percentage leidt naar rato tot verlaging van de subsidie. De inkomsten en uitgaven die gekoppeld 

zijn aan een reserve, dienen in de jaarrekening apart zichtbaar gemaakt te worden. Overige reserves 

mogen alleen met toestemming van de gemeente worden opgevoerd.  

 

Vraag 1d: 

Zijn er vooraf indicatoren besproken op basis waarvan een verleende subsidie succesvol is (prestatie) 

en eventueel kan worden verlengd? 

 

Antwoord: 

Aan de beschikking voor een structurele subsidie is in de meeste gevallen een 

uitvoeringsovereenkomst, die door zowel de gemeente als de ontvanger wordt getekend, 

verbonden. Hierin wordt overeengekomen dat de activiteiten die worden uitgevoerd met de 

beschikbaar gestelde subsidie bijdragen aan de doelstellingen in het beleidsplan Back to Basics 2.0. 

Daarnaast zijn er per subsidieontvanger specifieke doelstellingen en aanvullende afspraken 

opgenomen.  

 

 

3.1 Zorg en hulp 

Begeleiding statushouders 

 

Vraag 2a: 

Wat is het bedrag van het wettelijke en niet wettelijke deel dat de gemeente uit geeft aan de 

maatschappelijke begeleiding van statushouders? 

 

Antwoord: 

Voor de jaren 2019 en 2020 zijn de bedragen als volgt: 

- Wettelijke deel: € 123.500; 

- Bovenwettelijk deel: € 57.500. 
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Bij het wettelijk deel is dan sprake van begeleiding voor een periode van 18 maanden. Daarbij moet 

worden opgemerkt dat de kosten kunnen oplopen bij een toename van de instroom van asielzoekers 

in Nederland. Een hogere instroom van asielzoekers leidt tot een hogere taakstelling voor de 

huisvesting van vergunninghouders voor de gemeente. 

 

Vraag 2b: 

Wat zijn de besparingen in financiële opzicht als we de duur van de maatschappelijke begeleiding 

beperken tot 12 maanden? 

 

Antwoord: 

De kosten voor het wettelijk deel (zie bij vraag 2a) zullen dan afnemen met 1/3 deel van € 123.500 

naar € 82.500. Dit is een afname van € 41.000. 

 

Vraag 2c: 

Wat zouden de nadelen van het inkorten van de begeleiding kunnen zijn? 

 

Antwoord: 

Door het inkorten van de periode van begeleiding is de kans groot dat vergunninghouders nog niet 

volledig zelfredzaam zijn. Wanneer zij hierdoor na de periode van begeleiding van 12 maanden 

vragen hebben of in de problemen komen, zullen zij een beroep doen op andere instanties, zoals ’t 

Loket, het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW) of de gemeente. Dit brengt hogere kosten en 

inzet van personeel met zich mee bij deze instanties.  

 

 

Activiteitensubsidie sociaal domein 

 

Vraag 3a: 

Welk doel dient deze subsidie? 

 

Antwoord: 

Dit is een incidentele subsidie met een aanjaagfunctie ten behoeve van: 

- Stimuleren van activiteiten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, onderwijs en 

sport; 

- Vergroten van maatschappelijke participatie van inwoners van de gemeente; 

- Bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid. 

 

Vraag 3b: 

Welke activiteiten of initiatieven komen in aanmerking voor deze subsidie? 

 

Antwoord: 

Activiteiten van vrijwilligers- of professional organisaties zoals bijvoorbeeld verenigingen, wijkcentra, 

vrijwilligersgroepen, belangenorganisaties en scholen. Ook burgerinitiatieven komen voor 

activiteitensubsidie in aanmerking. Het moet gaan om activiteiten met een vernieuwend en/of 

bijzonder karakter, zichtbaar openbaar toegankelijk voor inwoners en uitgevoerd voor, door en met 

inwoners. Daarnaast moet de activiteit bijdragen aan minimaal één algemene doelstelling uit het 

beleidsplan Back to Basics 2.0 

 

De subsidie heeft een aanjaagfunctie. Dit betekent dat de subsidie maximaal 2 jaar voor dezelfde 

activiteit wordt verstrekt. Het is de bedoeling dat de activiteit hierna zelfstandig verder kan zonder 

subsidie van de gemeente. Soms wordt een incidentele subsidie omgezet in een structurele.  
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Wanneer de activiteit succesvol is gebleken, bijdraagt aan de doelstellingen van Back to Basics 2.0, 

gericht is op inwoners van de gemeente Goirle én echt niet verder kan zonder gemeentelijke 

subsidie, dan kan het college beslissen om een incidentele activiteitensubsidie om te zetten in een 

structurele waarderingssubsidie gericht op maatschappelijke ondersteuning.  

 

Vraag 3c: 

Wat is de maximale bijdrage waar men per subsidieaanvraag aanspraak op kan maken? 

 

Antwoord: 

Er is geen maximale bijdrage. De subsidie heeft betrekking op de kosten die resteren na aftrek van 

bijdragen van derden en die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de activiteit. Kosten voor 

consumpties, loon en onkostenvergoedingen komen niet in aanmerking voor subsidie, evenals 

activiteiten die bedoeld zijn om winst te maken.  

Per jaar is er € 10.000 beschikbaar en hierbij wordt gewerkt met een tender. Men kan het hele jaar 

door een aanvraag indienen, maar de aanvragen worden vier keer per jaar beoordeeld (tender  

1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober). Grofweg is er per periode € 2.500 beschikbaar. Wanneer het 

totaal aan aanvragen dat in aanmerking komt voor subsidie het subsidieplafond overschrijdt, wordt 

door het college beoordeeld hoe de verdeling plaatsvindt.  

 

Vraag 3d: 

Aan hoeveel verenigingen, organisaties of anderszins is deze in de afgelopen 3 jaar (per jaar) 

verstrekt? 

 

Antwoord: 

2020:  3 subsidies  

2019:  11 subsidies 

2018:  22* subsidies  

* In 2018 was er nog geen aparte kostensoort voor waarderingssubsidies en werden deze ook op 

deze kostensoort geboekt. Hier zitten dus ook waarderingssubsidies bij. 

 

 

 

Subsidie inwonerinitiatieven 

 

Vraag 4a: 

Welk doel dient deze subsidie? 

 

Antwoord: 

Dit is een waarderingssubsidie voor burgerinitiatieven gericht op maatschappelijke ondersteuning. 

Doelstelling:  

- Verbeteren van de toegankelijkheid van activiteiten, diensten en voorzieningen  

- Meer inwoners helpen en ondersteunen elkaar  

- Meer inwoners nemen initiatieven  

- Meer zelfredzame inwoners  

- Meer inwoners zijn in staat om mee te doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen 

- Meer volwassenen worden gezond ouder  

- Meer mantelzorgers voelen zich begrepen en gewaardeerd  

- Meer inwoners hebben begrip voor elkaars problemen.  
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Vraag 4b: 

Welke activiteiten of initiatieven komen in aanmerking voor deze subsidie? 

 

Antwoord: 

Bestaande burgerinitiatieven kunnen in aanmerking komen. Startende burgerinitiatieven kunnen een 

aanvraag indienen voor een incidentele subsidie. Voorbeelden van burgerinitiatieven die een 

subsidie ontvangen zijn de Beursvloer, ZomerUitmarkt, D’n Inloop, Potpourri, SaZoVi, Zingen & Zo, 

Verlies en Verdiet, Vrolijke Noten, KBO, Dorpscollectief Riel, Verhalenkamer en Braoipanneke. 

 

Vraag 4c: 

Wat is de maximale bijdrage waar men per subsidieaanvraag aanspraak op kan maken? 

 

Antwoord: 

Er is geen maximale bijdrage. Sommige waarderingssubsidies krijgen een vast bedrag op basis van 

een ingediende begroting, anderen krijgen een subsidie die gebaseerd is op basis van de frequentie 

van de activiteiten. Hiervoor wordt gerekend met een vast bedrag per georganiseerde activiteit, te 

weten € 22,00. De burgerinitiatieven geven vooraf aan hoe vaak zij een activiteit op jaarbasis gaan 

uitvoeren.  

 

Vraag 4d: 

Aan hoeveel verenigingen, organisaties of anderszins is deze in de afgelopen 3 jaar (per jaar) 

verstrekt? 

 

Antwoord: 

2020: 10 subsidies 

2019:   8 subsidies  

2018:  10 subsidies (geboekt op de kostensoort incidentele subsidies omdat er in 2018 nog geen 

aparte kostensoort was voor waarderingssubsidies, zie ook het antwoord op vraag 3d).  

 

 

3.5 Leefomgeving 

 

Temporiseren projecten wegen 

 

Vraag 5a: 

Kan u een overzicht geven van de projecten die hier worden bedoeld? 

 

Antwoord: 

Het betreft de volgende projecten: 

- t Ven Noord; 

- Pastorenbuurt; 

- Dorpsstraat/ van Hogendorpplein; 

- Schootjesbaan. 

 

Vraag 5b: 

Kan u aangeven wat de raming per project is? 

 

Antwoord: 

- t Ven Noord: € 3.500.000. 

- Pastorenbuurt: € 4.700.000. 

- Dorpstraat /van Hogendorpplein: € 1.450.000. 

- Schootjesbaan: € 400.000. 
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Vraag 5c: 

Kan u onderbouwd aangeven bij welke projecten uitstel niet mogelijk en bij welke uitstel niet 

gewenst is? 

 

Antwoord: 

Uitstel is feitelijk voor geen enkel project mogelijk. 

- Projecten zijn al tot het uiterste uitgesteld in de afgelopen jaren. 

- Draagvlak bewoners verdwijnt (plannen lopen al jaren waarbij input bewoners is gebruikt). 

- Kwaliteit wegen leidt tot aansprakelijkheidsstellingen (fysieke en economische schade), tenzij 

er extra onderhoud wordt uitgevoerd waar nu geen dekking voor is. 

- Voor een aantal projecten is een subsidie toegekend die we verliezen bij uitstel. 

 

 

Financiële reserve warmtetransitie 

 

Vraag 6: 

Is de reserve alleen opgebouwd uit geld dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering van 

de warmtetransitie? Zo nee, wat is dan de bijdrage van het Rijk geweest? 

 

Antwoord: 

De reserve is alleen opgebouwd uit geld dat het Rijk ultimo 2019 beschikbaar heeft gesteld voor de 

energietransitie in het algemeen. Meer specifiek was die bijdrage van het Rijk voor de volgende 

onderdelen van de Energietransitie:  

• Het opstellen van de transitievisie warmte (€ 202.101). 

• Het maken van een start met een uitvoeringsplan op wijkniveau (€ 9.997). 

• Het informeren van inwoners en particuliere gebouweigenaren, met name door middel van een 

energieloket (€ 25.000). 

 

 

Subsidie duurzame initiatieven  

Zie vragen Activiteitensubsidie sociaal domein 

 

Vraag 7a: 

Welk doel dient deze subsidie? 

 

Antwoord: 

Stimuleren van activiteiten die gericht zijn op: 

a. het promoten en aanzetten tot milieuvriendelijk handelen; 

b. kennisverspreiding en kennisdeling op thema’s uit het Milieubeleidsplan. 

 

Vraag 7b: 

Welke activiteiten of initiatieven komen in aanmerking voor deze subsidie? 

 

Antwoord: 

Het moet gaan om initiatieven die aansluiten bij de thema’s uit het milieubeleidsplan Duurzaam 

Goirle (Energie, Klimaat, Biodiversiteit, Afval, Natuur en milieueducatie). De activiteiten moeten zich 

richten op een school, straat, wijk of alle inwoners van Goirle.  
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Vraag 7c: 

Wat is de maximale bijdrage waar men per subsidieaanvraag aanspraak op kan maken? 

 

Antwoord: 

Er is geen maximum per aanvraag, jaarlijks wordt het maximum van de totale pot bepaald in de 

begroting. 

 

Vraag 7d: 

Aan hoeveel verenigingen, organisaties of anderszins is deze in de afgelopen 3 jaar (per jaar) 

verstrekt? 

 

Antwoord: 

De regeling is pas in 2020 ingegaan. Dit jaar hebben de werkgroep Groener Goirle van het Bteam en 

de stichting Duurzaam Riel Goirle gebruik gemaakt van de subsidie. Ook bijvoorbeeld de bijdragen 

voor een groen schoolplein, of voor een Natuur en milieueducatie route rond de school zou nu 

kunnen worden aangevraagd via deze regeling. 

 

 

Afschaffen bladkorven 

Inwoners zullen naar verwachting meer blad in de (groen)containers deponeren en de gemeente 

heeft mogelijk meer werk om het blad op te ruimen. 

 

Vraag 8a: 

Ontstaan er extra kosten als de bladkorven niet worden geplaatst? 

 

Antwoord: 

De directe kosten zijn het meerwerk dat de Diamant Groep uitvoert. Indirecte kosten zijn de 

verwerking van het extra GFT afval en de kosten die wij betalen voor de extra groencontainers. De 

indirecte kosten komen voor de inwoner terug in een verhoging van de afvalstoffenheffing. 

 
Vraag 8b: 

Indien er een ongeval plaatsvindt op de openbare weg door gladheid wegens afgevallen blad, kan de 

gemeente hiervoor aansprakelijk worden gesteld? 

 

Antwoord: 

Als gemeente hebben we te maken met twee soorten aansprakelijkheid: risicoaansprakelijkheid en 

schuldaansprakelijkheid. Risicoaansprakelijkheid heeft te maken met een gebrekkige toestand van de 

weg (bijv. gaten in het wegdek), daar gaat het hier niet over. Bij gladheid van wegen heb je te maken 

met schuldaansprakelijkheid. Gemeenten hebben een inspanningsverplichting tot het bestrijden van 

gladheid van de wegen, dit is echter géén garantieverplichting. 

 

 

Opheffen bruisfonds 

Zie vragen Activiteitensubsidie sociaal domein 

 

Vraag 9a: 

Welk doel dient deze subsidie? 
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Antwoord: 

Deze subsidie is bedoeld voor bijzondere activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.  

De subsidie heeft een aanjaagfunctie en wordt maximaal drie jaar voor dezelfde activiteit verstrekt.  

Het moet gaan om activiteiten uitgevoerd voor, met of door inwoners en moet bijdragen aan het 

vergroten van actieve en passieve cultuurdeelname. Daarnaast moet de activiteit voor iedereen 

toegankelijk zijn en dient de aanvrager ook zelf zorg te dragen voor inkomsten uit bijvoorbeeld 

sponsors, contributie, fondsen etc. 

 

Vraag 9b: 

Welke activiteiten of initiatieven komen in aanmerking voor deze subsidie? 

 

Antwoord: 

Bijzondere activiteiten van amateurkunstverenigingen die statutair gevestigd zijn in Goirle.   

Daarnaast kunnen culturele verenigingen maximaal 1 keer per jaar aanspraak maken op subsidie 

voor een bijdrage in de kosten van openbaar toegankelijke producties. 

 

Vraag 9c: 

Wat is de maximale bijdrage waar men per subsidieaanvraag aanspraak op kan maken? 

 

Antwoord: 

Er is geen maximale bijdrage, behalve voor de bijdragen van openbaar toegankelijke producties.  

 

Per jaar is er € 10.000 beschikbaar en hierbij wordt gewerkt met een tender. Men kan het hele jaar 

door een aanvraag indienen, maar de aanvragen worden vier keer per jaar beoordeeld (tender 1 

januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober). Grofweg is er per periode € 2.500 beschikbaar. Wanneer het totaal 

aan aanvragen dat in aanmerking komt voor subsidie het subsidieplafond overschrijdt, wordt door 

het college beoordeeld hoe de verdeling plaatsvindt.  

 

Voor een openbare productie kan een vereniging een bijdrage krijgen in de kosten tot maximaal 50% 

van de productiekosten tot een maximum van € 1.500. Vereiste is dat de productie wordt opgevoerd 

in een van de gemeentelijke accommodaties of in de openbare ruimte. 

 

Vraag 9d: 

Aan hoeveel verenigingen, organisaties of anderszins is deze in de afgelopen 3 jaar (per jaar) 

verstrekt? 

 

Antwoord: 

2020 6 subsidies 

2019 11 subsidies  

2018 7 subsidies 
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3.6 Belastingen en inkomsten 

Precario verhogen 

Bij de OZB heeft u eerder voorbeelden gegeven wat de aanpassing voor gevolgen heeft voor 

eigenaren van een huis van bijvoorbeeld € 200.000. 

 

Vraag 10: 

Kan u aangegeven wat de gevolgen zijn van het verhogen van de precario voor een gemiddelde 

ondernemer? 

 

Antwoord: 

Precariobelasting betaal je voor het hebben van een terras op gemeentegrond, of voor het innemen 

van een standplaats buiten de weekmarkt. De weekmarkt valt niet onder de precariobelasting.  

Rekenvoorbeeld bij verdubbeling van de tarieven: 

Terras: het grootste terras op gemeentegrond is ongeveer 100 m2. In 2020 betaal je € 2.650 aan 

precariobelasting (locatie centrum Goirle). In 2021 € 5.300 voor een heel jaar.  

Standplaats: De tarieven zijn locatie-gebonden. De duurste locatie is het Kloosterplein. De grootste 

standplaats heeft 24 m2 in gebruik. Je betaalt in 2020 € 2.672,40 in 2021 € 5.344,80 voor een heel 

jaar.  

 

 

Extra onroerende zaakbelastingen 5% 

Op 1 januari moeten alle gemeente de WOZ gaan waarderen op basis van m2. Bij de belastingaanslag 

van 2020 was de berekening nog weergegeven in m3. Op de totale omvang van het bedrag dat de 

gemeente wil op halen met de OZB maakt het niets uit. Maar in individuele gevallen kan een 

wijziging van deze systematiek zowel voordelig als nadelig uitvallen. 

 

Vraag 11a: 

Kan u aangeven wat de maximale range is die door deze wijziging van de systematiek kan ontstaan 

voor individuele gevallen? 

 

Antwoord: 

De Wet WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken en regelt de waardebepaling van 

woningen en andere onroerende zaken in Nederland. Uitgangspunt voor het vaststellen van de WOZ-

waarde van een huis is de geschatte marktwaarde op de waardepeildatum: 1 januari van het vorige 

jaar. Hiervoor kijken gemeenten naar verkoopcijfers en naar kenmerken van een woning, zoals de 

ligging, inhoud en oppervlakte.  

 

We zijn al lange tijd bezig met de voorbereidingen. Zo hebben we al een aantal categorieën 

woningen omgezet in vierkante meters.  O.a. hoogbouw en rij- en hoekwoningen. Onderdeel van het 

plan van aanpak is ook het rekenmodel aanpassen. In 2020 hebben we de eerste beschikkingen ook 

al verstuurd voor de categorie hoogbouw. Het belangrijkste uitgangspunt blijft, of we nu waarderen 

in m3 of m2: de geschatte marktwaarde op de peildatum: 1 januari van het vorige jaar. Ieder jaar 

bepalen we opnieuw die waarde. Er is geen sprake van een maximale range.  

 

  



55 

 

Vraag 11b: 

Bent u bereid om bij extreme verschillen maatwerk toe te passen en u dienstbaar op te stellen? 

 

Antwoord: 

Bij de uitvoering van de wet WOZ heeft iedere gemeente zich te houden aan de wet WOZ en de 

Uitvoeringsregeling. De gemeenten staan hierbij onder toezicht van de Waarderingskamer. De 

Waarderingskamer controleert jaarlijks elke gemeente en geeft specifiek toestemming om de  

woz-beschikkingen te mogen versturen. Dit betekent dat maatwerk en dienstbaar opstellen met 

betrekking tot de vastgestelde WOZ-waarde slechts mogelijk is binnen de kaders van de wetgeving. 

Iedereen die een woz-beschikking ontvangt, kan bezwaar indienen tegen de WOZ-waarde als hij of zij 

denkt dat deze niet juist is. Ieder bezwaar wordt vakkundig afgehandeld, binnen de kaders van de 

wet. De WOZ-waarde volgt de marktwaarde, maatwerk leveren in de vorm van een aangepaste  

WOZ-waarde is geen optie. We kunnen wel maatwerk leveren in de vorm van uitleg geven, en een 

betalingsregeling treffen als dat nodig is. Dat doen we altijd. 

 

Vraag 11c: 

Verwacht u meer bezwaren dan andere jaren? 

 

Antwoord: 

Na een aantal wat rustigere jaren, zien we in 2020 een stijging van het aantal bezwaarschriften. 

Vooral de opmars van zogenaamde NoCureNoPay bureau veroorzaken een groot deel van de stijging. 

Bijkomend nadeel is, dat wanneer een bezwaar gegrond is, we verplicht zijn om een 

proceskostenvergoeding uit te betalen. Gelijktijdig is ook de hoogte van de OZB-tarieven (lees: 

percentages) een drijfveer om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Bij een lagere WOZ-waarde 

betaal je minder onroerende-zaakbelastingen. 

 

Vraag 11d: 

Brengt deze wijziging nog (extra) kosten met zich mee? 

 

Antwoord: 

Zie het antwoord op vraag c. We zien alleen een stijging van de verplichte uitbetaling van 

proceskostenvergoeding. De kosten voor de uitvoering blijven gelijk, en zijn onderdeel van het 

contract Outscourcing gemeentelijke belastingen. Die prijs blijft gelijk, ongeacht het aantal 

bezwaarschriften dat we ontvangen.  

 

Vraag 11e: 

Hoe gaat u inwoners informeren over deze wijziging? 

 

Antwoord: 

Bij grote verschillen informeren we de eigenaar van de woning via een brief. Daarnaast passen we de 

toelichting bij de aanslagen gemeentelijke belastingen aan en de informatie op onze website. 

 

 

3.7 Bouwsteen Bedrijfsvoering 

Afschaffen gemeentepagina 

 

Vraag 12a: 

Welke contractuele afspraken zijn er met de uitgever? 
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Antwoord: 

Er is een overeenkomst gesloten die op 31-12-2020 afloopt. Er is geen minimum of maximum 

vastgesteld aan het aantal pagina’s. Wel dat we wekelijks onze bekendmakingen en nieuwsberichten 

plaatsen.  

 

Vraag 12b: 

Is er onderzocht om alle wekelijkse informatie op één pagina te plaatsen in plaats van de huidige 

twee? 

 

Antwoord: 

Nee. Gemiddeld beslaat de gemeentepagina wekelijks anderhalve pagina (nieuwsberichten en 

officiële kennisgevingen). 

 

Vraag 12c: 

Wat een halvering van de ruimte in financiële zin inhouden? 

 

Antwoord: 

Zolang we nog wettelijk verplicht zijn tot het publiceren van de kennisgevingen, is ongeveer een 

halve tot een hele één pagina per week nodig. Dit zou betekenen dat de kosten dalen met 40%.  

 

Vraag 12d: 

Welke gevolgen heeft het halveren van het budget? 

 

Antwoord: 

De gemeentepagina maakt deel uit van een mix aan communicatiemiddelen die wij inzetten. Een 

kleiner formaat gaat ten koste van de ruimte voor nieuwsberichten want de kennisgevingen zijn nog 

wettelijk verplicht. Een kleiner formaat heeft daarmee gevolgen voor de kwaliteit en vorm van de 

gemeentelijke communicatie. We zijn hiermee minder dienstverlenend en gemeentelijke informatie 

is minder goed (offline) beschikbaar. Als de gemeentepagina kleiner wordt of verdwijnt, kunnen we 

op zoek gaan naar andere (meer digitale) vormen en kanalen. De behoeftes van onze inwoners 

moeten het uitgangspunt vormen bij onze keuzes. Daarvoor is onderzoek nodig. Denk bijvoorbeeld 

aan mensen die niet digitaal vaardig zijn en daardoor uitgesloten worden van gemeentelijke 

informatie. 

 

Vraag 12e: 

Welke andere mogelijkheden zijn er om de officiële bekendmakingen bekend te maken? 

 

Antwoord: 

Op dit moment gelden voor verschillende soorten besluiten, verschillende regimes voor de 

publicatie. De gemeente mag een elektronisch gemeenteblad maken maar dit is nog niet verplicht. Er 

is nu nog niet voor alle soorten besluiten een centrale voorziening om een elektronisch 

gemeenteblad te maken. Dat betekent dat we dit zelf zouden moeten ontwikkelen. Het ligt niet voor 

de hand om dit nu te doen. Per 1 juli 2021 treedt namelijk de Wet Elektronisch Publiceren (WEP) in 

werking (deze zou in eerste instantie 1-1-2021 ingaan). De WEP gaat de publicatievoorschriften 

stroomlijnen én publicatie gebeurt dan via een centraal systeem, Decentrale Regelgeving en Officiële 

Overheidspublicaties (DROP).  
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Vraag 12f: 

Welke voor en nadelen brengt dit met zich mee? 

 

Antwoord: 

Op dit moment heeft het anders publiceren van de officiële bekendmakingen geen voordelen. Nu 

investeren in een elektronisch gemeenteblad is kapitaalvernietiging met het oog op de komst van de 

WEP. Zodra de WEP van kracht is, is het elektronisch gemeenteblad een volwaardige vervanger van 

de kennisgevingen op de gemeentepagina. 

 

 

Informatievoorziening 

In het afgelopen jaar hebben we als raad afzonderlijk kredieten beschikbaar gesteld voor ICT 

projecten. 

 

Vraag 13a: 

Kan u aangeven hoeveel de gehele ICT voorziening ons jaarlijks kost? Op hoofdlijnen en uitgesplitst in 

structurele en incidentele lasten. 

 

Antwoord: 

Het budget voor informatiemanagement is € 1.430.000 en wordt als volgt bestemd: 

- €1.000.000 voor Equalit (hardware, werkplekken, licenties, servers, et cetera). 

- licentie- en beheerkosten voor marktpartijen (PinkRoccade, Centric, Canon, et cetera). Hier en 

licentie- en beheerkosten bij voor softwarepakketten die bij de afdelingen belegd zijn 

(Vergunningen, Zaaksysteem, Gemeenteoplossingen, et cetera) voor een bedrag van € 280.000.  

In totaal € 1.710.000 structureel.  

 

Incidentele (software)kosten in de begroting 2021 worden gemaakt: 

-  t.b.v. de Omgevingswet voor een bedrag van € 66.000  

- GHO-samenwerking voor een bedrag van € 25.000.  

In totaal € 91.000 incidenteel.  

 

Vraag 13b: 

Welke investeringen verwacht u op termijn nog te moeten doen om GHO-samenwerking verder te 

integreren of aan te sluiten bij bewegingen als Common Ground? 

 

Antwoord: 

De investering in GHO-samenwerking hangt af van onze ambities. Het ambitieniveau is nu nog niet 

helder genoeg om exacte bedragen te kunnen noemen. Als we enkel uitgaan van generieke 

samenwerkingscomponenten (Equalit), staat hier een bedrag tegenover van € 150.000,00 op 

jaarbasis. Per project, maar ook in brede zin, wordt bekeken in hoeverre dergelijke componenten 

noodzakelijk zijn en wanneer hierin geïnvesteerd moet worden. Dat er op termijn meer geïnvesteerd 

moet worden is duidelijk. Als we hier slim mee omgaan, vallen er inkoopvoordelen te behalen omdat 

we dan gezamenlijk kunnen optrekken met andere gemeenten in de regio.  

 

Vraag 13c: 

Hoe verhouden onze ICT-lasten (per inwoner) zich tot de andere gemeente in GHO verband? 

 

Antwoord: 

Deze zijn onderling vergelijkbaar: Goirle en Oisterwijk komen uit op ongeveer € 75,00 per inwoner. 

Van Hilvarenbeek hierover nog geen concreet antwoord ontvangen. Omdat het inwoneraantal lager 

ligt zullen de kosten per inwoner naar verwachting wel anders zijn.   

€ 1.801.000/ 23.875 inwoners = € 75  per inwoner 
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Vraag 13d: 

Kan het opstellen een (middenlange termijn) automatisering- en informatiseringvisie worden gedaan 

binnen de reguliere formatie? 

Zo niet. Wat is uw onderbouwde raming van het opstellen van een dusdanige visie of visies? 

 

Antwoord: 

Er is al een GHO-brede i-Visie die vorig jaar is opgesteld en vastgesteld door de drie colleges. Uw raad 

is hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.  

 

 

Common ground ICT – infrastructuur 

 

Vraag 14: 

Zie vragen Informatievoorziening 

 

Antwoord: 

We verwachten de komende jaren structureel te moeten investeren in Common Ground. Het is een 

beweging die een aantal jaren geleden is ingezet door de VNG, via de taskforce ‘Samen Organiseren’, 

en jaagt de modernisering van gemeentelijke ICT-systemen en het gemeentelijk applicatielandschap 

verder aan. Het model waarop Common Ground geïnspireerd is biedt ruimte om sneller en 

gemakkelijker te innoveren, tegen lagere kosten. Met als doel een betere gemeentelijke 

dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven. Als gemeente hebben wij hier uiteraard een 

belangrijke rol- en verantwoordelijkheid in. Dit budget helpt om onze bijdrage te leveren en 

bovengenoemde doelstelling te realiseren.   

 

 

3.8 Incidentele bezuinigingen 

GHO-samenwerking, ICT 

 

Vraag 15: 

Zie vragen Informatievoorziening 

 

Antwoord: 

Het blijvend investeren in onze informatievoorziening is van groot belang voor de wijze waarop we 

onze bedrijfsvoering en dienstverlening kunnen inrichten (gericht op een efficiëntere bedrijfsvoering 

en een betere dienstverlening). We zijn inmiddels gestart met een verbeterslag. De eerste resultaten 

zijn inmiddels ook goed zichtbaar door het in bedrijf nemen van onze nieuwe Burgerzakenapplicatie. 

Maar hiermee zijn we er nog niet. Vergelijkbare trajecten zullen doorlopen moeten worden met o.a. 

de implementatie van de Omgevingswet of in het Sociaal Domein. Gelukkig kunnen we met relatief 

kleine investeringen hier veel rendement op behalen. Dit werkbudget draagt hieraan bij en maakt 

samenwerking mogelijk.  
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Bijlage 1: Lastendruk gemeentelijke belastingen 2021 (voorlopig)  
 

 
 

 

 
 

voorlopig

2021

150.000 197,85 223,37 165,18 137,93 32,52 27,24 155,16 159,48 244,56 253,32 

200.000 263,80 297,83 165,18 137,93 32,52 27,24 155,16 159,48 244,56 253,32 

250.000 329,75 372,29 165,18 137,93 32,52 27,24 155,16 159,48 244,56 253,32 

300.000 395,70 446,75 165,18 137,93 32,52 27,24 155,16 159,48 244,56 253,32 

350.000 461,65 521,20 165,18 137,93 32,52 27,24 155,16 159,48 244,56 253,32 

400.000 527,60 595,66 165,18 137,93 32,52 27,24 155,16 159,48 244,56 253,32 

450.000 593,55 670,12 165,18 137,93 32,52 27,24 155,16 159,48 244,56 253,32 

500.000 659,50 744,58 165,18 137,93 32,52 27,24 155,16 159,48 244,56 253,32 

600.000 791,40 893,49 165,18 137,93 32,52 27,24 155,16 159,48 244,56 253,32 

800.000 1.055,20 1.191,32 165,18 137,93 32,52 27,24 155,16 159,48 244,56 253,32 

1.000.000 1.319,00 1.489,15 165,18 137,93 32,52 27,24 155,16 159,48 244,56 253,32 

voorlopig voorlopig

2021 in € in % 2021 in € in %

150.000 550,71 548,02 -2,69 -0,49% 150.000 640,11 641,86 1,75 0,27%

200.000 616,66 622,48 5,82 0,94% 200.000 706,06 716,32 10,26 1,45%

250.000 682,61 696,94 14,33 2,10% 250.000 772,01 790,78 18,77 2,43%

300.000 748,56 771,40 22,84 3,05% 300.000 837,96 865,24 27,28 3,25%

350.000 814,51 845,85 31,34 3,85% 350.000 903,91 939,69 35,78 3,96%

400.000 880,46 920,31 39,85 4,53% 400.000 969,86 1.014,15 44,29 4,57%

450.000 946,41 994,77 48,36 5,11% 450.000 1.035,81 1.088,61 52,80 5,10%

500.000 1.012,36 1.069,23 56,87 5,62% 500.000 1.101,76 1.163,07 61,31 5,56%

600.000 1.144,26 1.218,14 73,88 6,46% 600.000 1.233,66 1.311,98 78,32 6,35%

800.000 1.408,06 1.515,97 107,91 7,66% 800.000 1.497,46 1.609,81 112,35 7,50%

1.000.000 1.671,86 1.813,80 141,94 8,49% 1.000.000 1.761,26 1.907,64 146,38 8,31%

WOZ-

waarde

2020 2021 in € in % 2020 2021 in € in %

n.v.t. 187,68 186,72 -0,96 -0,51% n.v.t. 277,08 280,56 3,48 1,26%

Verschil

2020 2020

woz-

waarde

Belastingdruk 

gebruiker (huurder) 

(1PH)

Verschil Belastingdruk 

gebruiker (huurder) 

(MPH)

2020 2021 2020 2021

woz-

waarde

Belastingdruk 

eigenaar én 

Verschil WOZ-

waarde

Belastingdruk 

eigenaar én 

Verschil

2020 2020 2021 2020 2021

Afvalstoffenheffing 

meerpersoons

woz-

waarde

OZB eigenaar Rioolheffing 

eigenaar

Rioolheffing 

gebruik

Afvalstoffenheffing 

eenpersoons

Tarievenoverzicht 2020 2021 in € in %

OZB eigenaar woning (*) 329,75€   372,29€       42,54€     12,9%

Rioolheffing eigenaar 165,18€   137,93€       -27,25€   -16,5%

Rioolheffing gebruik categorie 1 32,52€     27,24€         -5,28€     -16,2%

Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden 155,16€   159,48€       4,32€       2,8%

Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden 244,56€   253,32€       8,76€       3,6%

Hondenbelasting 45,00€     47,40€         2,40€       5,3%

(*) Bedrag aan OZB bij een woz-waarde van € 250.000,00
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Bijlage 2: Overzicht bedrag tegels / versus totaal budget 
 

  Voorgesteld Geraamd     
Bouwsteen Zorg en Hulp bedrag  budget    

 LOT 775.000 12.351.000    

 Subsidie stichting Leergeld 45.000     

 Leerwerk loket  11.500     

 Jeugdwerkloosheidsvrije zone  40.500     

 Formulieren brigade 3.000     

 Bijdrage Voedselbank 6.000     

 Inclusie agenda niet uitvoeren 0     

 Inzet op personen met verward gedrag  30.000     

 Begeleiding statushouders 42.000     

 Taalcoaches vergunninghouders 15.500     

 Financiering dementieconsulent 20.000     

 Salariskosten re-integratie  45.000     

 Activiteitensubsidie sociaal domein  10.000     

 Buurtbemiddeling  10.000     

 Subsidie Burgerinitiatieven  10.000     

 Bezuinigingen op bijzondere bijstand  50.000 493.000    

       
Bouwsteen Jeugd en Onderwijs      

 Combinatiefunctionaris  53.000 258.000    

 Peutervoorziening  42.000 141.000    

 Bijdrage preventie jeugd  97.000 286.000    

 Volwasseneducatie laaggeletterdheid  5.000     

       
Bouwsteen Kunst en Cultuur  0     

       
Bouwsteen Sport       

       

 Subsidie Sportgroep gehandicapten  4.500     

 Huur verhogen accommodaties   10.000     

       
Bouwsteen Leefomgeving       

       

 Uitvoeringsbudget wegen  55.000  kapitaallasten krediet 

    infraplan wegen 2021 

 Extra krediet openbare verlichting  6.500  kapitaallasten krediet  

    ov 2021   

 Subsidie natuurmuseum  7.200     

 Stika 12.500     

 Financiële reserve warmte transitie 235.000  eenmalig   

 Inkomsten zonnepanelen  2.000     

 Terug brengen budget eikenprocessierups  30.000 50.000    

 Niet vervangen speeltoestellen  3.400     
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  Voorgesteld Geraamd     
Bouwsteen Leefomgeving (vervolg) bedrag  budget    

 Onderhoudsniveau buitenruimte verlagen  50.000 2.445.000    

 Welstand afschaffen  17.500     

 Rattenbestrijding particulieren  18.750     

 City marketing 10.000     

 Subsidie duurzame initiatieven 50.000     

 Afschaffen bladkorven 12.000     

 Opheffen bruisfonds  10.000     

 Bijdrage bloembakken in centrum  4.500     

       
Bouwsteen belastingen & inkomsten       

 Leges verhogen  90.000     

 Verlagen budget onderhoud riool  50.000     

 Precario verhogen  21.000     

 OZB 4,4% irl egalisatievoorziening  250.000     

 OZB 2,3% irl renteverlaging riool/afval  131.000     

 OZB 5% extra  285.000     

 OZB extra 1% extra  57.000     

 Opbrengst reclame vanaf 2022 50.000     

       

       
Bouwsteen bedrijfsvoering       

 Vergoeding reiskosten  9.000     

 Visite kaartjes afschaffen  1.000     

 KCC implementeren  30.000     

 Geluidsinstallaties raadszaal  5.500     

 VNG gezamenlijke gemeentelijke uitvoering  72.000     

 Representatie  5.000 5.278    

 Functiewaarderingssysteem 7.000     

 Waar staat je gemeente  5.000     

 Afschaffen kerstpakketten  6.000     

 Opheffen inwonerspanel  6.000     

 Afschaffen gemeentepagina GB 20.000     

 Verlagen opleidingsbudget  22.000 152.000    

 Regio Hart van Brabant  220.000     

 Afschaffen personeelsactiviteiten  15.000     

 Plaatsing vacatures beperken  13.000     

 Pre-employment screening  10.000     

 GHO samenwerking activiteiten  10.000     

 Informatievoorziening  10.000     

 Commonground ICT-infrastructuur 20.000     
 

 


