
Vragen ex. Artikel 40 reglement van orde van Proactief Goirle m.b.t. de begroting 2020 
Opgesteld na ontvangst van de stukken van 11 oktober 2019. 
 
De vragen zijn opgesteld met het Dekkingsvoorstel als leidraad. 

Algemeen. 
1.  Wat is de afspraak met de raad over de minimale hoogte van het 
 weerstandvermogen? 
1a.  Hoeveel financiële ruimte is er, indachtig de afspraak onder 1, op peildatum  1-1 
 2019? 
2.  Welke maatregelen kan de Provincie nemen bij het niet sluitend zijn van de 
 begroting? 
2a.  Wat zijn daarvan de consequenties voor onze gemeente? 
3.  Waarom is er over de belangrijke bouwstenen  sport en cultuur niets qua 
 motivatie te vinden in de begroting en wel in het dekkingsplan en anderzijds 
 veiligheid (ondermijning) wel in de begroting en niets in het dekkingsplan?  
4.  Is het college van mening dat er een afgewogen bezuiniging mogelijk is op 
 Cultuur zonder dat er een cultuurbeleid als uitgangspunt en onderbouwing is 
 vastgelegd? 
 

2.1 Basisbouwstenen 
Organisatie.  
5a. Hoe hoog zijn de verzuimcijfers over 2017, 2018 en 2019 ? 
5b. Welke middelen worden ingezet om de verzuimcijfers naar beneden te krijgen? 
5c. Hoeveel geld wordt er ingezet voor vervanging van zieke medewerkers? 
6a.  Hoe groot is het verloop onder het personeel in de jaren 2017, 2018 en 2019? 
6b.  Hoe groot is de instroom over dezelfde periode? 
6.c Welke maatregelen heeft de organisatie genomen om de ongewenste uitstroom 
 terug te dringen? 
7a.  Hoeveel geld is de gemeente kwijt aan uitbetalingen ten gevolge van verzuim en 
 WIA. 
7b.  Wat waren de kosten geweest, zie 7a, als wie niet eigen risicodrager waren? 
 
Poetsbon 
8. Wat zijn de criteria om de poetsbon toe te kennen behalve dat de aanvragers 
 buiten de criteria voor de maatwerkvoorziening vallen? 
 

2.3 Bouwsteen Zorg & Hulp 
Welzijnssubsidies  pag.10. 
9. Wat is de onderbouwing voor de KBO’s subsidie van € 13.000,- 
 
Maatwerkvoorzieningen WMO etc.pag 11. 

Regiovervoer maximaliseren.   

10. Moeten wij uit deze zin concluderen dat onderzocht wordt of het maximaal te 

 vergoeden aantal km lager kan zijn dan 2000 km per jaar? 

 

Jeugdwerkloosheidsvrije zone  
11a.  Wat is de toegevoegde waarde van dit project. 
11b. In hoeverre is hierop gemonitord sinds de start in 2014? 
11c. En wat zijn de resultaten? 



 
Leerwerkloket pag 11. 
12a. Is de gemeente Goirle contractuele verplichtingen aangegaan voor deelname in 
 dit project? 
12b. Wat is de toegevoegde waarde van het leerwerkloket? 
12c. Hoe wordt deze eventuele meerwaarde gemeten? 
 

Pilot doelgroepenvervoer(project automaatje) pag 12. 

13. Moet de pilot zichzelf niet in het tweede jaar (2020) helemaal terugverdienen of op 

 zijn minst een substantieel deel van de kosten terugverdienen? 

 

Implementatie inkoop WMO 30.000 pag. 12 

14a Uitgangspunt is dat deze maatregel zichzelf terug verdient. Waarom dan toch kosten 

 ramen?  

14b. Tilburg en Goirle zijn een van de zeven gemeenten, welke gemeente in Hart van 
 Brabant doet niet mee? 
14c. Voor hoeveel procent maakt Goirle deel uit qua inwonertal? 
14d. Er is reeds tijden sprake van het project Maatpact. Wanneer kunnen we een 
 voorstel van het college van Goirle verwachten ter bespreking binnen Hart van 
 Brabant om te komen tot een daadwerkelijke effectuering van het Maatpact? 

 
Kiemuur, Bij Wies en pilot zorgmijding. Pag. 12. 
15a. De pilot is gestart op 1 januari 2019 voor de duur van 1 jaar. Waarom dan ook 
 opgenomen in de begroting 2020? 
15b. Wat zijn de criteria voor succes van de pilot? 
 

2.5 Bouwsteen Sport pag. 16 
Sportsubsidies 
16. Wat is de visie van het college op de betaalbaarheid van de sport en de rol van 
 verenigingen en ouders hierin? 
17. Wat is het meetbare effect van Sjors sportief op de deelname aan sport 
 

2.6 Bouwsteen Jeugd & Onderwijs 
Mill Hill College uitstellen 
18. Hoe is het geraamde bedrag van € 800.000 per jaar aan kapitaalslasten 
 onderbouwd? Welke verdeling van kosten en tussen welke partijen ligt daaraan 
 ten grondslag?  
 
Ambitieplannen kindcentra  
19. Vraag: kan het college in helder Nederlands uitleggen wat die ambitieplannen 
 precies inhouden en hoe de € 47.000 bijdragen aan wat hier bedoeld wordt (doel 
 is o.a. kostenbesparing). 
 
Combinatiefunctionarissen  
20a. Bij wie zijn de combinatiefunctionarissen in dienst?  
20b. Voor hoeveel jaar zijn de functionarissen aangesteld? 
 
 
 



2.7 Bouwsteen leefomgeving pag. 20 
Afstoten gemeentelijke gebouwen 
21a. Indien het gebouw van Mainframe wordt afgestoten wordt dan ook de 
 ondergrond verkocht?  
21b. Zijn er naast verkoop ook andere opties overwogen zoals zelf ontwikkelen van de 
 vrijkomende ruimte? 
 
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 
22. Wanneer kan een voorstel daarvoor in de raad verwacht worden? 
 
Opbrengsten windmolens & zonneparken 
23.  Wanneer mogen we de eerste plannen daarvoor in de raad verwachten? 
 
Trainees VVH.pag 22.  
De tekst is niet duidelijk voor mij.   
24. Vraag: staat er:  we gaan voor de uitvoering van de taken van VVH werken met 
 trainees en deze worden betaald uit de vacature ruimte bij VVH. Daardoor wordt 
 er geen extra geld geraamd in de begroting 2020 .  
24a. Dit levert wel of geen bezuiniging op? 
 
 
Leges 
25. Waarom worden de bedragen van niet dekkende leges niet direct kostendekkend 
 gemaakt? 
 
 
 
 

Dank voor de beantwoording van onze vragen. 

Pro Actief Goirle 

17 oktober 2019 
 
 


