
Bestuursrapportage 2 2020 
 

Vragen Pro Actief Goirle 
9 oktober 2020. 
 
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? 
 
 

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. 
 

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? 
Vraag 4: Waaruit bestaan de niet voorziene extra uitgaven? 
 

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. 
 

Decentralisatie- uitkering voorschoolse voorziening. 
Vraag 6: is dit geen structureel voordeel? 
 

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? 
 

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? 
 



 

Tijdelijke overbrugging regeling (Tozo) 
Vraag 10a: Schiet de gemeente de uitgekeerde bedragen voor? 
Vraag 10b: Zo ja, uit welke begrotingspost? 
Vraag 10c:  Zo ja, is toerekening van rente 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? 
 

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? 
 

Lagere kosten inzameling PMD. 
Geen kosten meer voor op- en overslag.  
Vraag 13: Is dit voordeel dan niet structureel in plaats van incidenteel? 
 

Programma 4 Bestuur en organisatie 
 
Controle accountant. 
Extra kosten onderzoek grondexploitaties.  
Vraag 14 : kunnen deze kosten ten laste van de Boschkens worden gebracht? 
 

Pag 2 Diverse kleine mutaties 120.00,- voordeel. 
Vraag 15:  Kan er een korte, niet uitputtende , opsomming komen wat hier onder valt? 
 

Algemene dekkingsmiddelen en overhead. 
 
Uitvoering en opbrengsten OZB. 
No Cure No Pay bureaus. 
Vraag16: Welke maatregelen zijn er te nemen tegen deze bureaus? 
 
 
 
Met dank, 
Henk Gabriels 
Pro Actief Goirle 
 


