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Vragen Pro Actief Goirle 
 

Het college vraagt het saldo van de 2e Burap € 890.000 toe te voegen aan de AWR.  

 

Vraag 1: 

De hoogte van het bedrag is pas definitief als de rekening over 2020 is opgemaakt. Waarom nu al 

toevoegen aan de AWR? 

 

Antwoord: 

We volgen onze beleidslijnen. Die lijnt zegt: we dekken tekorten uit de AWR. Zo is tekort van de 

primaire begroting van bijna € 1,4 miljoen gedekt door de AWR aan te wenden. Ook het negatieve 

saldo van BURAP I 2020 uit de AWR onttrokken. De 2e BURAP geeft een positief resultaat. We 

corrigeren eerdere onttrekkingen aan de AWR, om het effect op het saldo van de AWR te 

verminderen. Bij het opmaken van de jaarrekening 2020 blijkt inderdaad pas wat het definitieve 

bedrag is dat toegevoegd of onttrokken wordt aan de AWR.  

 

 

pag.7 Samenvatting . tabel. 

In de tabel is naast het bedrag ook aangegeven of het een voordeel of nadeel is. Ook of het 

structureel of incidenteel is.  

 

Vraag 2: 

Is het mogelijk ook een kolom toe te voegen waarin aangegeven wordt of het uitstel betreft en voor 

hoeveel jaar. Onder uitstel verstaan wij: is niet uitgevoerd, wel begroot, moet in een ander jaar nog 

wel worden uitgevoerd, in jaar XX. 

 

Antwoord: 

Wanneer we kijken naar de lijst, is niet of nauwelijks sprake van uitstel. Daarbij komt dat alles als 

incidenteel gezien wordt. We voegen om deze reden geen kolom toe, omdat het niet van toepassing 

is.  

 

 

Programma 1 Inwoner 

 

Onderhoud sportparken. 

In tegenstelling tot wat het college aangeeft is onderhoud aan sportvelden uitstekend te plannen.  

Tenzij er geen contract met bindende afspraken is gemaakt met de aannemer. 

 

Vraag 3: 

Waarom zijn er met de Diamantgroep geen bindende afspraken gemaakt over het onderhoud? 

 

Antwoord: 

Er zijn meerdere onderhoudscontracten waarin werkzaamheden zijn vastgelegd, niet alleen bij 

Diamant. Deze variëren van groen- en bestratingsonderhoud tot velden onderhoud. Het budget voor 

dit onderhoud is in het verleden te laag ingeschat, omdat er geen goed meerjarenonderhoudsplan 

(MJOP) onder lag. Als gevolg hiervan bleef het niveau van het reguliere onderhoud achter. Dit zorgde 

voor grote renovatie- en reparatiemomenten in het verleden.  

 

Er wordt in 2021 een nieuwe doorberekening gemaakt (onder andere naar aanleiding van het 

rapport Newae) om tot een gedegen MJOP te komen. De onderhoudsbudgetten zijn al verhoogd 

voor 2021.  
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Vraag 4: 

Waaruit bestaan de niet voorziene extra uitgaven? 

 

Antwoord: 

Dit jaar is een dieptereiniging uitgevoerd om de toplagen van kunstgrasvelden weer bespeelbaar te 

maken (anders risico op afkeur!). Op natuurgrasvelden wordt geen bestrijdingsmiddel meer gebruikt. 

Dit is landelijk afgesproken binnen de sportbranche (GreenDeal). Hierdoor is er meer werk door de 

Diamant Groep nodig om op natuurlijke wijze het onkruid op de velden te bestrijden. 

 

 

Peuterspeelzalen. Oude wet Oke. 

 

Vraag 5: 

Als middelen niet meer worden opgenomen in de begroting dan is dit toch een structureel voordeel? 

Tabel geeft aan dat het een incidenteel voordeel is. 

 

Antwoord: 

Het voordeel is in 2020 incidenteel. Daarnaast maakt dit punt onderdeel uit van het dekkingsvoorstel 

2021-2024. Als daar een besluit over wordt genomen (10 november 2020), dan is het een structureel 

voordeel.  

 

 

Decentralisatie- uitkering voorschoolse voorziening. 

 

Vraag 6: 

Is dit geen structureel voordeel? 

 

Antwoord: 

We zien dit voordeel als een incidenteel voordeel. Op basis van ervaringen uit het verleden 

verwachten we een stijging van het aantal peuters dat naar de peuterspeelzaal gaat in 2021 (als 

gevolg van de corona-crisis). En daarnaast is het budget voor 2021 al € 13.000 lager.  

 

 

Regiovervoer – huur vervoersmiddelen. 

De kosten via de regionaal gecontracteerde partijen zijn € 40.000 lager dan begroot. 

 

Vraag 7: 

Is dat een structureel voordeel i.p.v. een incidenteel voordeel? 

 

Antwoord: 

Dit is een structureel voordeel. De kosten van de uitstaande hulpmiddelen zijn lager dan begroot 

vanwege nieuwe contractafspraken met de hulpmiddelen leveranciers. 
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WMO – hulp in huishouden. 

U schrijft bij de motivatie: Het verstrekken van hulpmiddelen voor vervoer is een wettelijke taak etc.  

 

Vraag 8a: Is deze tekst juist bij dit onderwerp? 

Vraag 8b: Zo ja, welke kaders kan de raad dan bijstellen? 

 

Antwoord: 

Vraag 8a: Dit is niet de juiste tekst. Excuses daarvoor. De tekst had moeten zijn: 

Het verstrekken van hulp bij het huishouden is lokale invulling die voortkomt uit de wettelijke taak 

uit de Wmo.  

 

Vraag 8b: Op dit moment zijn er geen kaders die door de raad bijgesteld kunnen worden die het 

tekort op het budget kunnen terugdringen.  

 

 

Vraag 9 stond niet in het document.  

 

 

Tijdelijke overbrugging regeling (Tozo) 

Vraag 10 a: Schiet de gemeente de uitgekeerde bedragen voor? 

Vraag 10 b: Zo ja, uit welke begrotingspost? 

Vraag 10 c: Zo ja, is toerekening van rente mogelijk? 

 

Antwoord: 

Vraag 10a: We hebben voorschotten ontvangen vanuit het Rijk, in totaal ruim € 3,1 miljoen. We 

hebben hiervan tot nu toe ongeveer € 1,5 miljoen uitbetaald. Wat over is, moet terugbetaald 

worden. We hebben dit budgetneutraal verwerkt in de 12e begrotingswijziging 2020. Voor de 

uitvoeringskosten verwachten we een dekking van ongeveer € 172.000. Ook deze is budgettair 

neutraal verwerkt (zonder financieel voor- of nadeel).  

 

Vraag 10b: TOZO valt onder Thema 1.3 Zorg en activering, taakveld 6.3 Inkomensregelingen. De 

dekking voor de uitvoeringskosten wordt hier ook verantwoord.   

 

Vraag 10c: Rente-toerekening is niet mogelijk.  

 

 

Programma 2 Leefomgeving 

 

Achterstallig onderhoud aan brandkranen en putten. Deze werkzaamheden worden uitbesteed.  

 

Vraag 11: 

Is het mogelijk dat de brandweer dit, tegen een lagere vergoeding, zelf kan uitvoeren? 

 

Antwoord: 

Na oprichting van de Veiligheidsregio’s heeft de brandweer deze taak als verplichting teruggelegd bij 

de gemeente. Het is dus geen optie dat de brandweer dit werk zelf uitvoert.  
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Huishoudelijk afval. Containerbeheer. 

Vraag 12a: Waarom stijgen de kosten van het beheer van containers als deze worden ondergebracht 

bij een grotere partner (Tilburg).   

Vraag 12b: Hadden we dat dan niet beter zelf kunnen blijven doen?  

Vraag 12c: Of levert dit op een ander begrotingspost minder kosten op? Zo ja, welke post? 

 

Antwoord: 

Vraag 12 a: Omdat de kosten voorheen in het integrale bestek met de Diamant Groep zaten, waren 

deze niet direct zichtbaar. De kosten worden nu daadwerkelijk zichtbaar doordat de werkzaamheden 

bij een andere partner (BAT) liggen. Er is dus geen sprake van een stijging van kosten, het draait om 

zichtbaarheid. 

Om een drietal redenen is de verwachting zelfs dat de kosten lager uitvallen: 

1. We kopen containers gezamenlijk in met Tilburg: doelmatig inkopen van grote aantallen. 

2. Geen opslagkosten bij Diamant. We maken gebruik van de centrale opslag bij het BAT. 

3. Efficiënter uitzetten van nieuwe containers tijdens reguliere inzamelrondes door het BAT. 

Voorheen waren de totale kosten van het beheer van de containers niet helemaal duidelijk. 

  

Vraag 12 b: Nee, zie antwoord 12A. Daarnaast zijn de containers voorzien van een chip die aansluit 

op de ICT systemen van het BAT, er is dus geen andere keuze. 

 

Vraag 12 c: Op een andere begrotingspost zijn er minder kosten (het integraal bestek met de 

Diamant Groep).  

Lagere kosten inzameling PMD. Geen kosten meer voor op- en overslag.  

 

Vraag 13: 

Is dit voordeel dan niet structureel in plaats van incidenteel? 

 

Antwoord: 

Dit is een structureel voordeel. De kosten voor afval, worden meegenomen in de tariefberekening 

Afvalstoffenheffing. De tarieven mogen maximaal kostendekkend berekend worden. Dat is voor 2020 

ook zo gedaan. Vandaar dat we dit voordeel presenteren als incidenteel. In 2021 wordt dit weer 

meegenomen in de tariefberekening afvalstoffenheffing.  

 

 

Programma 4 Bestuur en organisatie 

 

Controle accountant. Extra kosten onderzoek grondexploitaties.  

 

Vraag 14: 

Kunnen deze kosten ten laste van de Boschkens worden gebracht? 

 

Antwoord: 

Het is niet gebruikelijk om de kosten van de accountantscontrole toe te rekenen aan de diverse 

onderdelen van de begroting / jaarrekening. Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) geeft 

aan waar de kosten voor de accountantscontrole begroot en verantwoord moeten worden: taakveld 

0.1 Bestuur (Thema 4.1).  
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Pag 2 Diverse kleine mutaties € 120.000 voordeel. 

Vraag 15: 

Kan er een korte, niet uitputtende, opsomming komen wat hier onder valt? 

 

Antwoord: 

Zie bijlage 1. 

 

 

Algemene dekkingsmiddelen en overhead. 

 

Uitvoering en opbrengsten OZB. No Cure No Pay bureaus. 

 

Vraag 16: 

Welke maatregelen zijn er te nemen tegen deze bureaus? 

 

Antwoord: 

De regels voor proceskostenvergoeding liggen vast in het Besluit proceskosten bestuursrecht, en is 

landelijk geldende regelgeving. No cure no pay bureaus benaderen inwoners via o.a. reclame met de 

vraag of ze namens hen bezwaar tegen de woz-waarde mogen indienen. Het no cure no pay bureau 

krijgt de proceskostenvergoeding als het bezwaar gegrond verklaard wordt. De inwoner betaalt 

minder onroerende-zaakbelasting en wordt ontzorgt in de bezwarenprocedure. 

 

Het is uitvoering van wet- en regelgeving, daar kunnen we niet veel tegen doen. Wat we wel kunnen 

doen, is onze inwoners informeren over de gevolgen, een lagere drempel creëren om contact met de 

gemeente te zoeken en zelf bezwaar in te dienen. We gaan hier komend jaar, in samenwerking met 

GHO Belastingen mee aan de slag.  
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Vragen VVD 
 

Inleiding 

De VVD Goirle stelt vast dat de regering het abonnementstarief hulp in de huishouding heeft 

ingevoerd. De VVD Goirle vindt dan ook dat de regering voor de meerkosten moet opdraaien en dat 

niet kan afwentelen op de Goirlese bevolking. De gemeente Oisterwijk en nog enkele gemeentes in 

Nederland het abonnementstarief niet zullen uitvoeren en dat zij een bijdrage vragen, gebaseerd op 

een inkomenstoets. 

 

Vragen: 

1. Welke maatregelen heeft de gemeente Goirle genomen om de meerkosten te minimaliseren? 

2. Heeft de gemeente Goirle contact gezocht met de VNG (die toch de belangen van de gemeentes 

moet behartigen) om bezwaar aan te tekenen bij de regering? 

3. Heeft de gemeente zelf aan de bel getrokken bij de regering om de meerkosten te betalen? 

4. Waarom heeft de gemeente Goirle (die een samenwerkingsverband heeft met Oisterwijk en 

Hilvarenbeek) niet samen met deze gemeentes opgetrokken om een signaal af te geven aan de 

regering? 

 

Antwoord: 

Vraag 1: Er is voor gemeenten weinig beleidsvrijheid om de toegang tot maatwerkvoorzieningen, 

waaronder hulp in de huishouding, te beperken. Het organiseren van eigen algemene voorzieningen 

en daarbij een vergoeding aan de burger vragen om de kosten te drukken is door de invoering van 

het abonnementstarief onmogelijk gemaakt. De enige manier om de instroom te beperken is tijdens 

de keukentafelgesprekken meer te sturen naar de eigen kracht van de inwoner en zijn/haar sociaal 

netwerk en minder door te leiden naar maatwerkvoorzieningen. Dit is één van de 

beheersmaatregelen die opgenomen zijn in het LOT (Lokaal Opgave Team). 

 

Vraag 2: Er is door de gemeente Goirle over dit onderwerp geen contact gezocht met de VNG, maar 

wij staan net zoals alle andere gemeenten achter het standpunt van de VNG. 

 

Vraag 3: Er is door de gemeente Goirle geen verzoek bij de regering ingediend om naast de algemene 

compensatie vanwege de invoering van het abonnementstarief de meerkosten te laten vergoeden. 

 

Vraag 4: De gemeente Oisterwijk heeft geen contact gezocht met betrekking tot de plannen om voor 

Hulp bij het huishouden een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren. De optie om het 

voorbeeld van de gemeente Oisterwijk te volgen is in Goirle ambtelijk verkend maar er is 

geconcludeerd dat deze optie juridisch niet houdbaar is. Om deze reden is afgezien van een verdere 

uitwerking en uitvoering van deze mogelijkheid. 
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Bijlage 1 Overzicht diverse mutaties (Vraag 15 PAG) 

 

 

Thema Omschrijving Thema Taakveld Omschrijving taakveld Kosten Opbrengsten Saldo

1.1 Preventie 5.1 Sportbeleid en activering -15.848,00€     -€                   -15.848,00€     

1.1 Preventie 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie -2.760,00€       4.803,00€         -7.563,00€       

1.2 Onderwijs 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -2.849,00€       -2.849,00€       -€                   

1.3 Zorg en activering 6.3 Inkomensregelingen 10.000,00€       -6.000,00€       16.000,00€       

1.3 Zorg en activering 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -5.000,00€       -€                   -5.000,00€       

2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik 2.1 Verkeer en vervoer -38.320,00€     -28.320,00€     -10.000,00€     

2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik 8.1 Ruimtelijke ordening -6.500,00€       -€                   -6.500,00€       

2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik 8.3 Wonen en bouwen -15.000,00€     -€                   -15.000,00€     

2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke hulpbronnen 7.2 Riolering -13.500,00€     -€                   -13.500,00€     

2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke hulpbronnen 7.3 Afval 9.720,00€         -€                   9.720,00€         

2.3 Zorg voor veilige leefomgeving 1.2 Openbare orde en Veiligheid -32.500,00€     -€                   -32.500,00€     

3.1 Bedrijvigheid 3.4 Economische promotie -7.500,00€       -€                   -7.500,00€       

4.1 Bestuur 0.1 Bestuur 11.365,00€       11.000,00€       365,00€             

5.1 Algemene dekkingsmiddelen 0.9 Vennootschapsbelasting -€                   6.703,00€         -6.703,00€       

5.2 Overhead 0.4 Overhead -28.722,00€     1.645,00€         -30.367,00€     

Afronding 4.396,00€         -€                   4.396,00€         

-133.018,00€   -13.018,00€     -120.000,00€   

De kosten zijn € 133.018 lager, de opbrengsten zijn € 13.018 lager. Dit geeft een voordeel van in totaal € 120.000.


