
 
Vragen naar aanleiding van de begroting 2021 
 
De fractie D66 Goirle heeft de volgende vragen (aanvullend op vragen van andere fracties; voor zover 
bekend) op basis van het Dekkingsvoorstel programmabegroting 2021.  
 
Ten aanzien van de bouwsteen Zorg en Hulp. 

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? 

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). 

 
Ten aanzien van de bouwsteen Jeugd en Onderwijs. 
 
3. Tijdens de beeldvorming hebben we al een vraag gesteld over de geplande uitbreiding van fte’s 

van de combinatiefunctionarissen (die nu voorgesteld wordt nu 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. 

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. 

5. Over ‘Preventie Jeugd € 97.000,00’ (pagina 17): 
5.1. 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. 

5.2. Wat verstaat het college precies onder de term ‘overruimte’? 
6. Ten aanzien van ‘Volwasseneneducatie laaggeletterdheid € 5.000,00’ (pagina 17). Wat is het 

verschil met ‘Taalcoaches vergunninghouders € 15.000,00 (pagina 15)? 
 
Ten aanzien van de bouwsteen Kunst en Cultuur. 
 
7. Wanneer is Cultuurnota beschikbaar? 

 
Ten aanzien van de bouwsteen Leefomgeving. 
 
8. 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? 

 

  



 
Ten aanzien van de Incidentele bezuinigingen. 

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

9.1. 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?  

9.2. 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? 

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). 

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. 

 
Met vriendelijke groet, 
Janneke van den Hout 
D66 Goirle 
 
 


