
Vragen Pro Actief over begroting en dekkingsvoorstel 2021 

 

Nota van aanbieding (pp 1-6) 

Pag. 1. Inhuur tijdelijke medewerkers. 
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? 
 
Pag. 2 gevolgen corona/ toename werkeloosheid. 
Als helder is dat een verdere stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden niet te voorkomen is 
waarom wordt daar dan niet op begroot? 
 
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. 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? 
 

 

 

Programma 1 Inwoner (pp 11-16) 

Pag. 14 Activiteiten in 2021.  
1.2. Pilot loket.  
De pilot is gestart. Loopt de pilot nog door in 2021? 
Wanneer kunnen de resultaten van de pilot bekend zijn? 
 

Programma 2 Leefomgeving (pp 17-23) 

Actief grondbeleid. 
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? 
 

 

Pag. 23. Uitvoering VTH beleid.  
We sluiten aan op het landelijk omgevingsloket DSO. 
Zijn daar kosten aan verbonden? 
 
Staatje Wat mag het kosten. 
Waarom is er in 2024 geen bedrag opgenomen? 
 
Programma 3 Bedrijvigheid (pp 24-25) 

 

 



Programma 4 Bestuur en organisatie (pp 26-28) 

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

betekenen voor de gemeente Goirle?   

 

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:  
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? 
 

Financiële begroting (53-72) 

 

 

Dekkingsvoorstel 

2. Bezuinigingsopgave (pp 4-11) 

Pag. 4  Oorzaken stijging. 
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? 
 
Pag 6 Strategische keuze 1. Verhogen inkomsten. 
Verkoop gronden: heeft de gemeente in beeld welke gronden (reststroken bij woonhuizen, 
agrarische gronden) verkocht kunnen worden? 

 

3. Bouwstenen (pp 13-29) 

3.1 Bouwsteen Zorg en Hulp 

Pag. 14 Stichting Leergeld:  
Is het aantal kinderen dat van de stichting gebruik maakt stabiel op +/- 200 of neemt dat de laatste 
tijd toe? 
 
Pag. 14 Leerwerkloket. 
Wat zijn de resultaten (gemeten) die Goirle behaald met deze subsidie. 



Is het budget vorig jaar volledig benut? 
 
Pag. 14 Jeugdwerkeloosheidsvrij zone. 
Wat zijn de resultaten(gemeten) in Goirle, met deze voorziening? 
Is het budget van vorig jaar volledig ingezet? 
 
Pag.14 Personen met verward gedrag. 
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? 

Pag. 14. Extra middelen re-integratie (Pag.15),  Arbeidstoeleiding (Pag.15), Jeugdwerkeloosheidsvrij 
zone (Pag. 14.)   
Wat zijn de verschillen in doelstelling tussen deze drie subsidies? Kunnen deze onder 1 post in de 
begroting? 
 
Pag. 14 
Begeleiding statushouders € 42.000,00 en taalcoaches vergunninghouders € 15.000 (wit)  
Vraag; 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?  
 
Pag. 15 
Buurtbemiddeling € 10.000, - en Subsidie inwonersinitiatieven en activiteitencommissie € 10.000,  
Wordt hier veel gebruik van gemaakt” Onderbouwen met getallen. 
 
Pag. 15 
Arbeidstoeleiding. 
In hoeverre wordt er elk jaar gebruik gemaakt van de € 50.000,- ? 
 
Pag. 15. Activiteitensubsidie sociaal domein. 
Zijn dit activiteiten die ook door de combinatiefunctionarissen worden uitgevoerd? 
Zo ja, waarom dan deze extra subsidie? 
Zo nee, waarom dat niet samenvoegen? 
 

3.2 Bouwsteen Jeugd en Onderwijs 
 
Pag. 17 Combinatiefunctionarissen. 
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? 
 
 

3.4 Bouwsteen Sport 
Pag.19 Sportsubsidies gehandicapten. 
Hoe verhoudt zich de contributie van de gehandicapte sporter ten opzichte van de andere sporters 
in Goirle? 
 

3.5 Bouwsteen Leefomgeving 
 



Pag 19. Huur verhogen accommodaties. 
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? 
 
3.5 Bouwsteen Leefomgeving 
Pag 20. Extra krediet OV. 
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? 
 
Pag 21. Onderhoudsniveau buitenruimte 
Zijn er plannen om dure groenstroken (duur in onderhoud) om te bouwen naar sober groen of gras? 
 
Pag 22. Afschaffen bladkorven. 
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 bladbrij te maken reduceren en daarmee tot hogere kosten en/of meer risico’s van bewoners 

(claims) leiden? 

 
Pag.22 Bruisfonds. 
Aan wie wordt dit bedrag overgemaakt? 
 
Pag. 22 Rattenbestrijding.  
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? 
 

3.6 Bouwsteen Belastingen en Inkomen. 
 
Pag. 24 Leges verhogen. 
Wat is de reden dat de leges niet kostendekkend worden begroot? 

  

Pag. 24  OZB4,4% als compensatie van egalisatievoorziening rioolheffing.  

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

rioolnetwerk. 

Vragen:  

Klopt het dat die heffing voorlopig eerder daalt dan stijgt?  

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

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

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

uitgevoerd? 

Pag 24. € 250.000, - onttrekken aan de egalisatievoorziening riolering. 
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)? 



 

3.7 Bouwsteen Bedrijfsvoering. 
 
Pag. 26. Vergoeding reiskosten. 
Waarom wordt hier gedacht aan leaseauto’s en niet aan E-dienstfietsen of auto’s in eigen beheer bij 

de gemeente? 

Pag. 26 Visitekaartjes 
De gemeente werkt digitaal. Digitale uitwisseling van gegevens is de norm waarom wordt op dit punt 
afgeweken van gemeentelijk beleid? 
 
Pag 26. KCC implementeren. 
Wat wordt er met de € 30.000, - aangeschaft, aangepast? 
Op basis van welk onderzoek en met welke verwachte resultaten effecten wordt nu over gegaan tot 

het implementeren van een KCC? 

Pag. 26. VNG 
Welke financiële voordelen heeft de gemeente Goirle bij het lidmaatschap van de VNG?  
 
Pag. 26. Waar staat de gemeente. 
Wie maakt gebruik van de uitkomsten van dit onderzoek? 
Heeft het (meetbaar) nut door te kunnen beschikken over deze gegevens? 
 
Pag. 27 Afschaffen gemeentepagina. 
Kan de gemeente ook volstaan met 1 pagina in het Goirles Belang? 
 

3.8 Bouwsteen Incidentele bezuinigingen 
 
Pag 29. Eenmalige kosten functiewaarderingssysteem. 
Kunnen we deze kosten uitsparen als we personeelszaken van de 3 gemeenten samenvoegen in 1 
werkeenheid bij een van de drie gemeenten? 
 
Pag 29. VTH-beleid. 
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? 
  

 

 
4. Conclusies begroting 2021 en bijlagen (pp 31 e.v.) 

Pag. 31 tekort  86.000, dekken uit AWR 
Is het mogelijk dit bedrag taakstellend als bezuiniging op te leggen aan de organisatie  
(Afdelingen)? 
 
Pag. 32.  
Is de motie van PAG geheel uitgevoerd?  
Zo, nee welke onderdelen nog niet?  
En wat is daar de reden van? 
 



 

 

 


