
Geacht college,  
 
CDA Goirle Riel verzoekt u de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 
1) Om ons een goede voorstelling te kunnen maken van de financiele ontwikkelingen en om een 
beter inzicht te krijgen in de stijgingen danwel dalingen van de verschillende posten, vragen wij of er 
in de programmabegroting 2020 ook de cijfers van 2018 en 2019 kunnen worden opgenomen. Dit 
onderwerp is vorig jaar ook al aangekaart en er werd toen positief op gereageerd. Dit jaar wordt de 
begroting toch weer zonder vergelijkingscijfers gepresenteerd. Het CDA Goirle Riel verzoekt het 
college dit alsnog mee te nemen in de programmabegroting.  
 
2) Het lukt ons niet om een duidelijk beeld te krijgen van twee bouwblokken uit het dekkingsvoorstel 
aangaande de interne organisatie. Specifiek hebben wij het dan over:  
2.1 de basisbouwsteen ‘Besparing ambtelijke organisatie’ (p.9). Deze bouwsteen gaat over een 
besparing van 200.000. In de bijgaande tekst op p. 8 lezen we over hoge werkdruk en niet verder 
besparen, maar niets over waar die twee ton uit is opgebouwd. Verderop in het dekkingsvoorstel, te 
weten op p. 25 onder de kop ‘bouwsteen bedrijfsvoering’ lezen we echter: “in het basisscenario is al 
een bezuiniging van 202.000 ingerekend (ca 3 fte).” Betekent dit dat er 3 fte ontslagen worden? Of 
dat er 3 fte aan vacatures niet ingevuld gaat worden? En wat zijn dat dan voor vacatures?  
2.2 het blokje ‘Formatie’ onder Bouwsteen Bedrijfsvoering. Het is onder de uitleg van deze 
bouwsteen, die rept over een kostenpost van 160.000, dat bovenstaande 3 fte genoemd worden, 
met het bijbehorende bedrag van 202000 uit de basisbouwsteen. Maar waar het bedrag (160.000) 
van het blokje Formatie zelf uit opgebouwd is, wordt ook niet duidelijk. Dus ook hier de vraag: 
waaruit bestaat deze bouwsteen concreet? Waar bestaat die kostenpost van 160.000 uit?  
 
Bij voorbaat dank voor het beantwoorden van onze vragen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Tess van de Wiel 
CDA Goirle Riel 
 


