
Vragen ex. Artikel 40 reglement van orde van Proactief Goirle m.b.t. de begroting 2020 
 

Programma 1  Inwoner 
1. Het programma inwoner is beperkt tot de thema’s preventie, onderwijs zorg en 

activering. Door deze indeling verdwijnt sport en cultuur geheel uit beeld. Vraag: 
kunnen de thema’s Sport en Cultuur op soortgelijke wijze worden opgenomen in de 
beleidsbegroting (inclusief indicatoren, verbonden partijen en activiteiten)? 

2. Pag.15 Activiteiten in 2020. We vullen de beleidsnota Back to Basics 2.0 aan ten 
aanzien van beschermd wonen etc. Vraag: betekent dit dat er een aangepaste 
beleidsnota moet worden vastgesteld? 

3. Pag.15. Samenwerkingsverband Plein 013. Vraag: wat is het financieel belang van de 
gemeente Goirle in deze samenwerking? 

4. Pag. 15 Thema Onderwijs. Onder indicatoren staat het aantal leerlingen dat wel staat 
ingeschreven op een school, maat ongeoorloofd afwezig is neemt af naar 16%. 
Vraag: klopt dit getal?  Het is zo ontzettend hoog? 

5. Pag. 16. Activiteiten in 2020. We nemen een besluit over de vervangende huisvesting 
voor Mill Hill. Vraag: waar in de begroting zijn de financiële consequenties terug te 
vinden? 

6. Pag. 17.Onder de activiteiten van het thema zorg & activering staat bij de 
indicatoren: “In 2017 zijn 10 personen uitgestroomd uit beschermd wonen. Op 1 januari 

2018 woonden er 12 personen in de gemeente Goirle beschermd.” Vraag: Wat zijn de 
uitstroomcijfers over 2018 en hoeveel personen woonden beschermd op 1 januari 2019? 

Programma 2 Leefomgeving. 
7. Pag 20. Bij 2.2. Bij klimaatmitigatie staat: “Wij streven naar 25% duurzame energie 

opwekking in 2030” . Vraag: Hoe verhoudt zich dit tot de doelstellingen van Europa 40% 
het klimaatakkoord, hart van Brabant doelstelling t.b.v. het bod.  

8. Pag 21. Indicatoren. Klimaatadaptatie: een uitvoeringsagenda klimaatacties is voor 2021 
opgesteld. Vraag: waar zijn deze acties, financieel, opgenomen in de begroting? 

9. Pag 21. Verbonden partijen. Vraag:  horen de waterschappen ook niet gezien te 
worden als verbonden partijen? 

10. Pag. 21. Activiteiten in 2020. Vraag: is het overzicht van activiteiten limitatief? Vraag: 
indien ja;  betekent dat dan dat er in 2020 nog geen actie wordt ondernomen om 
uitvoering te geven aan het vastgestelde plan zonnewijzer en windrichting? 

11. Pag. 21. Activiteiten in 2020. Biodiversiteit. We gaan de bermen op meer ecologische 
wijze beheren. Vraag: wordt er een ecologisch beheerplan voor de bermen opgesteld 
om dit voornemen ook te borgen? 

12. Pag 22. Thema 2.3 Zorg voor veilige leefomgeving. Activiteiten in 2020. U schrijft: Het 
Bibob- en Damoclesbeleid zijn up tot date en worden actief uitgevoerd. Vraag: 
moeten wij daaruit concluderen dat dat niet het geval is in 2019? 

Programma 3 Bedrijvigheid 
Pag 24. Indicatoren. Uit MKB-vriendelijkste gemeente onderzoekt blijkt dat de ondernemers 
van Goirle meer tevreden zijn over de dienstverlening/ondernemersklimaat. Opmerking: 
hoe kan dit zo worden geformuleerd als we onder het Brabants gemiddelde zitten? Vraag: 
zijn er vergelijkende getallen van b.v  2016 en 2017? 
 
 
 



Programma 4 Bestuur en organisatie. 
13. Pag. 26. Bij ambitie onder 4.1 staat: “Effectief en efficiënt omgaan met menskracht en 

middelen om geen onevenredige gemeentelijke lastendruk bij de inwoners neer te 
leggen.”  Vraag: kan er een overzicht gegeven worden hoe de totale personeelskosten 
van het ambtelijk apparaat inclusief inhuur zich heeft ontwikkeld de laatste 4 jaar. 

14. Pag. 26. Bij activiteiten in 2020 staat: “We ontwikkelen een strategisch 

opleidingsprogramma voor de medewerkers.” Vraag: houdt dat in dat een dergelijk plan 
er op dit ogenblik niet is ? 

15. Pag 27. Dienstverlening. Ambitie. Werkprocessen zijn helder en transparant etc. Vraag: 
zijn de Werkprocessen beschreven volgens een vaste systematiek en vastgelegd en 
trainbaar in de organisatie? 

16. Pag 27.Bij 4.2. staat onder activiteiten: “Afhankelijk van de uitkomsten naar een 
onderzoek naar invoering van een klantcontactcentrum wordt een vervolgplan opgesteld.” 
Vraag: welke vraagstelling ligt aan dat onderzoek ten gronde? Vraag: wanneer is tot dat 
onderzoek besloten? Vraag: wie voert dat onderzoek uit? 

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead. 
Pag. 30. Algemene uitkering. Vraag: is het een idee om deze te indiceren over de volgende 

jaren of mag dat niet vanuit de BBV? 

Pag 31. Vraag: waarom dalen de overhead personeelslasten in 2022 van 190K naar 110K 

 

Dank voor de beantwoording van onze vragen. 

Pro Actief Goirle 

10 oktober 2019 


