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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 2020-2023 

Datum: 21 oktober 2020 

 
 
Geacht college, 
 
De VVD-fractie verzoekt u schriftelijk antwoord te geven op de onderstaande vragen m.b.t. 
de programmabegroting 2020-2023. 
 
Basisbouwsteen 
 
Vraag: 

• Wat betekent de voorgestelde OZB-verhoging voor de huurders van woningen? 
• Wat betekent dit voor de ondernemers? 

 
 
Bouwsteen Zorg en Hulp 
 
Maatwerkvoorziening Wmo etc. 
Vraag:  
Indien de gemeente Goirle hoger zou indexeren dan de richtlijnen voor indexering aangeven: 

• Welke mogelijkheden zijn er dan om, door af te wijken van de algemene richtlijnen, 
op de indexering voor welzijnsorganisaties te bezuinigen? 

 
Pilot Doelgroepenvervoer (Automaatje) 
Vraag:  

• Welke besparing wordt verwacht uit het project doelgroepenvervoer? 
 
Integrale aanpak statushouders 
Vraag: 

• Er is drie keer €100.000 euro voor dit doel uitgetrokken  
Hoeveel geld is er nu werkelijk uitgegeven voor dit onderdeel?  

• Wat zijn de resultaten? 
• Wat zijn de mogelijkheden om de integrale aanpak onder te brengen bij activiteiten 

die in het kader van inburgering al worden uitgevoerd? 
 

Kiemuur, Bij Wies en de pilot Zorgmijding   
Vraag: 
Dit jaar lopen er drie pilots: Kiemuur, Bij Wies en de pilot Zorgmijding.  
De gemeente is verplicht om op het gebied van psychische kwetsbaarheid ook lokaal 
maatregelen te treffen. 
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• Hoeveel mensen hebben deelgenomen aan iedere activiteit tot 1 oktober 2019?  
• Wat zijn de resultaten? 
• Uit welke gemeenten komen de deelnemers? 
• Welke andere mogelijkheden ziet het college om aan de wettelijke verplichting te 

voldoen? Is daar onderzoek naar gedaan? En zo nee, waarom niet? 
 
 
Bouwsteen Kunst en cultuur 
 
Subsidies 
Vraag: 

• In welke mate is de huidige subsidie specifiek voor jeugd? 
• Hoe wordt de inzet voor jeugd bij kunst en cultuur eventueel nog anders 

gesubsidieerd? 
 
 
Bouwsteen Sport 
 
Subsidies sport 
Vraag: 

• In welke mate zit in de waarderingssubsidie de inzet voor jeugd? 
• Hoe wordt de inzet voor jeugd bij sport eventueel nog anders gesubsidieerd? 

 
Aangepast sporten 
Vraag: 

• Waar is bij aangepast sporten de subsidie van €7.000 voor bedoeld?  
 
Scouting 
Vraag: 
De scoutingsverenigingen ontvangen tezamen €10.000.  

• Om welke reden is dit?  
• Hoe verhoudt zich dit tot de subsidies aan andere verenigingen en instellingen, zoals 

die voor sport en cultuur? 
 
Kostendekkende huur sportaccommodaties  
Vraag: 
U stelt voor om de huren meer kostendekkend te maken door een verhoging van totaal 
€25.000. Bij totale kosten van € 940.000 komt dat wat bescheiden over.  

• Wat zijn de mogelijkheden om tot grotere huurverhogingen te komen, eventueel 
vooruitlopend op de privatisering? 

• Wat zijn de mogelijkheden om de schoonmaak van de sportvelden niet langer door 
en op kosten van de gemeente uit te laten voeren, doch door de sportverenigingen 
zelf en op hun kosten? Met ingang van welk jaar zou dat dan kunnen?  

 
Privatisering De haspel en Sportparken 
Vraag 

• Waarom kan privatisering van sportaccommodaties pas na 2023 plaatsvinden?  
• Wat is er nodig om dit te vervroegen, zo mogelijk al vanaf 2020?  
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Bouwsteen Leefomgeving 
 
Programma Omgevingswet 
Vraag: 
Als het voorbereidingsprogramma omgevingswet getemporiseerd wordt dan zouden we uit 
de pas kunnen lopen bij de GHO-gemeenten.  

• Hoe gaan de andere GHO-gemeenten hiermee om? Hoe schat u de kosten en 
risico’s in van een eventueel uit de pas lopen? 

 
 
Bouwsteen bedrijfsvoering 
 
Vraag:  

• Wat zijn de mogelijkheden om af te zien van externe inhuur of ten minste deze sterk 
te verminderen?  

• Welke besparingen levert dit op? 
 
 
 


