
 

 

Fout! Tekstfragment niet gedefinieerd. versie 2 oktober 2020 

 

 
Aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle 

 

Betreft: Schriftelijke vragen op basis van het Reglement van Orde (art. 40), 
betreffende:  Programmabegroting 2021 

Datum: 1 oktober 2020 

 
 
Geacht college, 
 
 
De VVD verzoekt u schriftelijk antwoord te geven op onderstaande  vragen. 
 
 
Algemeen 
 
Vragen 
 
1) Wilt u, zo mogelijk, per bouwsteen aan te geven of het hier gaat om een bezuiniging van 

de totale kosten van een bouwsteen of om een bezuiniging van een deel van de totale 
kosten van een bouwsteen. 

 
2) Als de betreffende bezuiniging slechts een deel van de totale kosten van een bouwsteen 

betreft, dan graag bij die betreffende bouwsteen vermelden wat de totale kosten zijn van 
die bouwsteen. 

 
3) Kunt u aub het dekkingsvoorstel updaten met de onder 1 en 2 gevraagde aanvullende 

informatie. 
 
4) Wat waren de totale kosten en opbrengsten (bijdragen van het rijk) van Sterk Huis in 

2019? 
 
5) Wat zijn de geprognotiseerde totale kosten en opbrengsten (bijdragen van het rijk) van 

Sterk Huis in 2020?  
 
6) Welk deel van het totaal bedrag dat we in 2021 moeten bezuinigen (€ 1.875.000) is toe te 

wijzen aan een dekkingstekort op de totale kosten van Sterk Huis? 
 
 
Dekkingsvoorstel 
 
Bouwsteen: Zorg en hulp 
 
1.  pag. 14: Begeleiding statushouders  
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Het college kiest er niet voor om de duur van de begeleiding van 18 maanden te verkorten 
naar 12 maanden. Wij kunnen ons voorstellen dat begeleiding in een aantal gevallen langer 
nodig is, maar dat gebeurt door vrijwilligers. Dit en het spreekuur kosten € 41.000,00.  
 
Vraag  
- Wat wordt er minder uitgegeven als we van 18 naar 12 maanden gaan er rekening mee 
houdend dat vrijwilligers (zonder kosten) de begeleiding doen. 
 
2.  Pag. 15: Taalcoaches vergunninghouders 
Taalcoaches helpen de vergunninghouders met het leren van de Nederlandse taal. De 
coördinatie gebeurt door een betaalde kracht, maar taalcoaches zijn vrijwilligers. Toch wordt 
hier een bedrag begroot van € 15.500,00. 
 
Vraag  
- Zijn dit de kosten van de coördinator van de taalcoaches? Wat wordt hiervan nog meer 
betaald? 
 
3. Pag. 15 Taalcoaches en Taalhuis 
In de nota van aanbieding staat op pag.16 bij coördinatie Taalhuis in ’21 t/m ’24 een bedrag 
van telkens  € 15.000,00. 
 
Vragen  
- Wat is het verschil tussen taalcoaches zoals bedoeld onder 2 en coördinatie Taalhuis? 
 
- Is dit te combineren en wat zou er dan kunnen worden bespaard? 
 
4. Pag.15: Arbeidstoeleiding en pag. 14: Leerwerkloket 
Beide zetten zich in om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en ondersteuning te bieden bij 
het vinden van werk. 
 
Vraag 
- Waarom is dit apart en is het niet goedkoper om dit samen te voegen?  
 
Er zijn mensen met een breed netwerk die zich in willen zetten om deze mensen aan een 
baan te helpen, zoals de leden van de WOS. Dit zijn vrijwilligers die niets kosten, maar 
waarvan de gemeente geen gebruik wenst te maken, voor zover bij ons bekend. 
 
Vraag 
- Waarom wordt er niet naar alternatieven gekeken om deze mensen te helpen, o.a. door de 
inzet van vrijwilligers? 
 
5. Pag.15: Extra middelen re-integratie 
Van het rijk ontvangen wij € 320.000,00. Van dit bedrag wordt € 91.000,00 besteed aan 
salariskosten. Als wij het nu goed begrijpen wil het college geen € 91.000 uit de extra 
middelen re-integratiehalen maar € 46.000,00 en de overige € 45.000,00 van deze 
salariskosten ten laste brengen van de algemene dienst. Dan is er geen besparing, maar 
een kostenverhoging. Wij gaan ervan uit dat dit niet juist is. Wij moeten toch de 
uitvoeringkosten van deze regeling ook ten laste brengen van deze extra middelen! 
 
De tekst in het voorstel, en met name de laatste zin, is erg verwarrend. Er wordt € 45.000,00 
bespaard maar het budget wordt verhoogd. 
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Vraag 
- Kunt u toelichten wat hier staat? 
 
Bouwsteen: Belastingen en inkomsten 
 
1. Pag.24: Leges 
De leges zijn niet kostendekkend en het college stelt voor deze met 10% te verhogen zodat 
het voor 76% kostendekkend is. 
 
Vraag 
- Waarom worden leges niet 100% kostendekkend gemaakt?  
 
2.  Pag.24: Extra onroerend zaakbelasting 
Als wij het goed begrijpen wil het college het te ontvangen OZB bedrag 2021 verhogen met : 
 
4,4%     zijnde  250.000 euro 
2,3%      zijnde  131.000 euro 
5,0%      zijnde  285.000 euro 
1,2% inflatie    zijnde  68.500 euro 
Totaal is dat voor 2021 12,9%  723.500 euro 
 
Dit bedrag moet worden opgehoest door de eigenaren van woningen en bedrijven. 
 
De kosten welke de gemeente maakt voor rioolonderhoud etc. worden voor de jaren 2021 – 
2024 met € 250.000,00 gedekt vanuit de egalisatiereserve zodat de tarieven rioolonderhoud 
voor de burgers kunnen worden verlaagd. 
 
Daarnaast worden de kosten van het rioolonderhoud verlaagd omdat de rentetoerekening  
wordt verlaagd van 1,5% naar 0,5%. Dat geef een verlaging voor rioolkosten van €120.000. 
Ook hierdoor worden de kosten rioolheffing verlaagd en kunnen de tarieven voor de burgers 
voor dat bedrag worden verlaagd 
 
Ook voor de afvalstoffenheffing worden de kosten lager omdat ook hier de rentetoerekening 
wordt verlaagd van 1,5% naar 0,5%. Dat geeft een verlaging van de kosten van € 11.000,00 
Hierdoor kan de afvalstoffenheffing iets worden verlaagd. 
 

 

Vragen 
- Begrijpen wij het goed dat u de onttrekking aan de egalisatiereserve voor de jaren 2021 -
2024 4 x € 250.000,00 is en dat u nu al een voorschot neemt om de OZB in de komende 
jaren met 4,4% te verhogen? 
 
- De egalisatiereserve bedraagt nu € 1.285.773,00. Dan bedraagt de egalisatiereserve 
over 4 jaar nog maar € 285.773,00. Is dat voldoende om tegenslagen op te vangen? Zo ja 
waarom is dan niet eerder de rioolheffing verlaagd? 
 
- Leijstromen kan de OZB-verhoging niet integraal doorbereken aan zijn huurders. 
Hierdoor heeft Leijstromen meer kosten. Geeft dat geen belemmering voor het 
huisvestingsbeleid van Leijstromen?  
 
- Kunt u ons vertellen wat de effecten zijn voor een huis van gemiddeld € 250.000,00, 
€ 350.00,00, € 500.000,00 en € 750.000,00. 
 

- Welke effect heeft e.e.a. voor bedrijfsgebouwen? De ondernemers hebben het door   



Vragen aan B&W Pagina 4 van 6 
 

Corona al moeilijk genoeg. 
 
- De woonlasten voor eigenaren van huizen stijgen met minimaal 6,2% terwijl het effect voor 
huurders een verlaging van woonlasten is. Klopt dit en zo ja, wat is het voordeel voor 
huurders? 
 
- Huurders krijgen zo een voordeel t.o.v. woningeigenaren. Is hier geen sprake van 
discriminatie (woningeigenaren dragen het grootste deel van de kostenbesparingen) of 
inkomenspolitiek? 

 

 
Bouwsteen: Leefomgeving 
 
1. Pag.22: Afschaffen bladkorven 
Er zijn in onze gemeente veel straten/pleinen waarlangs bomen staan. In  een aantal straten 
wordt het blad om de twee weken opgezogen zodat de straten zoveel mogelijk vrij van blad 
blijven, maar dat is niet overal.  
Blad op de weg geeft gevaarlijke situaties, zeker bij regen / een nat wegdek.  
 
Vragen  
- Wat ziet het college als alternatief om de straten bladvrij te houden als inwoners het blad 
nergens kwijt kunnen en er niet overal gezogen wordt? 
 
- Wat zijn de directe en indirecte kosten die voort zullen komen uit het afschaffen van 
bladkorven? 
 
Bouwsteen: Incidentele bezuinigingen 
 
6. Pag.29: Eenmalige aanvulling meedoenregeling 
Het college stelt voor een eenmalige aanvulling van € 50.000,00 te doen omdat blijkt dat veel 
maatschappelijke partners en inwoners daar behoefte aan hebben. 
Het bedrag wordt beschikbaar gesteld aan de inwoners en die kunnen dat naar eigen inzicht 
besteden. 
 
Vraag 
- Wie zijn o.a. de maatschappelijke partners en krijgen zij ook geld uit de meedoenregeling?  
 
Bouwsteen: Bedrijfsvoering 
 
1. Pag.26: KCC implementeren 

  
U schrijft dat u begin 2020 een onderzoek laat uitvoeren naar de meerwaarde van een KCC 
en dat u nu al de meerwaarde van een KCC ziet. 
Een KCC heeft o.i. zin als dit is ingebed in een structuur met andere vormen van 
klantcontact. Zo is bekend dat veel vragen adequaat kunnen worden afgehandeld via een 
online informatie- en aanvraagsysteem. Zo’n systeem leidt een klant door een 
informatievraag of een aanvraag voor vergunning of voorziening heen. Wanneer dat op enig 
moment niet toereikend is komt een KCC in beeld en pas daarna (fysiek) contact met een 
medewerker.  
 
Vragen 
- Als dit onderzoek al gereed is, kunt u dit dan delen met de raad?  
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- Met of zonder onderzoek: waaruit concludeert u de meerwaarde van het KCC en hoe past 
dit in uw visie op klantcontact? 
 

 
2. Pag.26: Functiewaarderingssysteem 
U schrijft dat u het functiewaarderingssysteem gaat harmoniseren met Hilvarenbeek en 
Oisterwijk  U neemt kosten op voor aanschaf en implementatie. 
De invoering van dit systeem zal vermoedelijk gepaard gaan met het opnieuw wegen van 
functies. Het is bekend dat nieuwe waarderingen niet zullen leiden tot loonsverlaging, maar 
wel kunnen leiden tot loonsverhoging. 
 
Vraag 
- Welke structurele wijziging in de loonsom verwacht u met de invoering van het nieuwe 
systeem? 
 

3. Pag. 27: Regio Hart van Brabant/Midpoint  
 

Vragen 
- Is het mogelijk deze bouwsteen op te splitsen in een mogelijke besparing op Regio   
  HvB en een mogelijke besparing op Midpoint?    
 
- Kunt u concreet maken wat de bijdrage en/of opbrengsten zijn geweest van de investering 
in Midpoint in 2018 en 2019? 
 
- Kunt u concreet maken wat de verwachte bijdrage en/of opbrengsten zijn van de  

investering in Midpoint in 2020? 
 

- Wat is het gevolg als we besluiten te stoppen met de bijdrage aan Midpoint? 
 

4. Pag. 27: Bouwsteen Pre-employment screening 
 

 Vragen 
-  Wat precies houdt de genoemde “extra check” in en is die voor alle medewerkers of voor 
een specifiek aantal functies?  
 
 
Nota van aanbieding 
 
1. Pag.30: Inburgering 
Een bedrag van € 31.000,000 in 2021 oplopend naar € 77.000,00 in 2014. 
 
Vragen 
- Is dit het bedrag dat de gemeente van het rijk krijgt voor inburgering en loopt het op omdat 
er meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij de gemeente?  
 
- Worden de nieuwe taken door de gemeente uitgevoerd voor dit bedrag of worden de extra 
taken uitbesteed en komt hiervoor dan nog een bedrag bij? Zo ja, hoeveel schat u in dat dit 
zal zijn? 
 
2. Pag. 63: Totaaloverzicht van incidentele kosten en baten: integratie vluchtelingen 
Voor de integratie vluchtelingen staat, net als in 2019 en 2020, in 2021 nog  
€ 100.000,00 begroot. Voor de jaren ’22, ‘23, en 24 staat € 0,00 begroot. 
 
Vragen 
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- Welke taken vervallen na 2021 als dit bedrag niet meer beschikbaar is? 
M.a.w. waar is het  aan uitgegeven of wordt nog uitgegeven? 
 
- Zijn die taken na 2021 niet meer noodzakelijk?  
 
 

In afwachting van uw reactie, 
 
Fractie VVD Goirle 


