
Toezeggingen aan de gemeenteraad naar aanleiding van de beeldvormende 

vergadering  
 

 

In de beeldvormende vergadering zijn de volgende toezeggingen gedaan: 

 

 

 

Beeldvormende vergadering 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

1. 6-10-2020 Wethouder 

Johan 

Swaans 

Begroting 2021 Zegt toe dat 

de bedragen in het 

berekeningsvoorstel uit de 

presentatie kunnen worden 

ingevuld.   

 

 

2. 6-10-2020 Wethouder 

Johan 

Swaans 

Begroting 2021 De vraag over 

de tegel  arbeidstoeleiding 

schriftelijk te beantwoorden. 

 

 

3. 6-10-2020 Wethouder 

Piet Poos 

Begroting 2021 Schriftelijk te 

reageren op de vraag welke 

afspraken in het sportakkoord 

zijn gemaakt.   

 

 

4. 6-10-2020 Wethouder 

Liselotte 

Franssen 

Begroting 2021 Schriftelijk 

terug te komen op de vraag of 

het bedrag voor bezuiniging 

invoering omgevingswet kan 

worden opgehoogd. 

 

5. 6-10-2020 Wethouder 

Johan 

Swaans 

Begroting 2021 schriftelijk 

terug te komen op de vraag 

welke elementen uit de motie 

over de begroting bij de 

voorjaarsnota. 

 

 

 

Antwoorden  

 

1.Nadere toelichting berekeningsvoorstel  

 

Gevraagd is om een nadere duiding van de € xxx bedragen. 

In de presentatie is bij beide taakvelden aangeven dat het uitgangspunt is het saldo van de lasten en 

baten voor het taakveld riolering en afval en wat dan in het rekenvoorbeeld het gevolg is van de 

verlaging van de rente en de inzet van de voorziening. 



Cijfers begroting 2021  

  
Taakveld riolering   

  
Lasten  1.766.399 

Kwijtschelding  9.000 

BTW 176.704 

Baten  10.510 

Saldo  1.941.593 

  

  
Taakveld afval   

  
Lasten  2.290.450 

Kwijtschelding  40.000 

BTW 400.982 

Baten  407.360 

Saldo  2.324.072 

 

 

Het saldo dient in principe opgebracht te worden door de heffingen. 

 

 

2.Tegel arbeidstoeleiding  

 

Arbeidstoeleiding  

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 

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

betaald werk noemen we doorgaans arbeidstoeleiding. Binnen de opdracht van uw raad hebben wij 

alle opties om tot een sluitende begroting te komen verkend. Ambtelijk zijn alle mogelijkheden (out 

of the box) geïnventariseerd, nader gewogen en vervolgens in het college beoordeeld. Hierbij is op 

het onderdeel arbeidstoeleiding per abuis een “rode tegel” in het dekkingsvoorstel blijven staan met 

de onderstaande tekst:  

 

Arbeidstoeleiding € 50.000  

Op grond van de participatiewet is er een verplichting 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. Van het Rijk ontvangen we € 320.000. Het budget van het Rijk is niet 

geoormerkt en een taakstellende bezuiniging zou dus een optie kunnen zijn. De werkeloosheid en het 

aantal uitkeringsgerechtigden loopt op, mede als gevolg van de coronacrisis. Een deel van de mensen 

zal zelf hun weg terugvinden naar de arbeidsmarkt, maar een deel zal ondersteuning nodig hebben. 

Het college doet het voorstel om niet op de beschikbare middelen te bezuinigen. 

 

In de brede ambtelijke inventarisatie is deze optie in het conceptdekkingsvoorstel opgenomen. Het 

college was al op basis van nader ambtelijk advies al eerder tot de conclusie gekomen dat een 

bezuiniging op arbeidstoeleiding niet realistisch en niet verstandig is. Dat betekent dat we een 

wettelijke opdracht niet meer naar behoren kunnen uitvoeren. Als er één investering is in het sociale 

domein die zichzelf terugverdient dan is het een investering in arbeidstoeleiding. Behalve de directe 



besparing op de uitkering blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat inwoners die werken gemiddeld 

genomen gezonder zijn, minder maatschappelijke problemen hebben etc. Dus ook daar zit een 

besparing binnen het totale sociale domein. Op dit moment hebben we echter al een tekort op het 

rijksbudget voor re-integratie. Tel daarbij op dat er de komende tijd zeker meer inwoners een beroep 

op een uitkering en hulp bij het vinden van werk gaan zoeken.  

 

Op grond hiervan waren wij tot het besluit gekomen dat deze “tegel” uit het 

conceptdekkingsvoorstel geschrapt had moeten worden. Helaas is hij er toch in blijven staan. Onze 

excuses daarvoor.  

 

 

3. Welke afspraken sportakkoord 

 

Het sportakkoord ‘Lekker gezond in Goirle’ is tot stand gekomen in samenwerking met vele partners.  

Samen met alle betrokken partijen op het gebied van sport en bewegen binnen de gemeente zijn er 

een aantal belangrijke ambities benoemd waar we samen de schouders onder gaan zetten. Deze 

ambities zijn uitgewerkt binnen drie thema’s:  

- Lekker gezond bewegen 

- Lekker gezond opgroeien  

- Gezond verenigen 

Bij deze thema’s zijn concrete acties geformuleerd om mee aan te slag te gaan en zijn  er afspraken 

gemaakt over wie voor welke actie verantwoordelijk is en op welke termijn. Daarmee is het 

Sportakkoord niet van de gemeente, maar is zij één van de partners. Om de ambities uit te voeren, 

ontvangen we 3 x € 20.000 uitvoeringsmiddelen. Bedoeling hiervan is om de helft in te zetten voor 

een sportcoördinator die de ambities mee tot uitvoering kan brengen.  

 

Voor nadere informatie wordt verwezen naar: 

https://expedities.negen.nl/sportakkoordgoirle/ 
 

 

4. Vraag met betrekking tot incidentele bezuiniging op budget invoering omgevingswet 

 

Voor het antwoord wordt verwezen naar het antwoord bij de technische vragen, vraag 4 van de PvdA 

en vraag 10 van D’66. 

 

5. Vraag met betrekking tot de motie PAG bij de Voorjaarsnota  

 

Voor het antwoord wordt verwezen naar het uitgebreide antwoord bij vraag 43 van PAG. 

 

 

Goirle, 20 oktober 2020 

 

 

 


