
Vragen Lijst Riel Goirle Voorjaarsnota 2021 
 

Inleiding 
 
Coronacrisis 
U geeft aan dat er ongetwijfeld financiële effecten zullen zijn maar daar nog geen rekening met 

heeft kunnen houden. Andere gemeente (zoals Tilburg) hebben al wel inzichtelijk welke kosten zij 
hebben gemaakt of denken te gaan maken. 
 
Kan u aangegeven (of ons van een raming voorzien) welke kosten de gemeente reeds heeft 
gemaakt en nog verwacht te maken? 
 
Kan u ons een overzicht verstekken van welke regelingen, zoals bijvoorbeeld het uitstellen van de 

belastingheffing of huurgelden u reeds heeft getroffen met verenigingen, organisaties en 
ondernemers? 
 
Strategische keuzes 
 
Verhogen OZB 

U geeft aan de OZB te willen verhogen met € 800.000. 
 
Wat zou deze stijging procentueel inhouden? 
 
Is bij dit bedrag de verwachte inflatiecorrectie wel/ niet meegenomen?  
 
In de Financiële Verhoudingswet staat aangegeven dat het ministerie de gemeente een 

aanvullende uitkering kan verlenen. 
 
Wat zijn de vereiste om hiervoor in aanmerking te komen? 
 
Hoe schat u, gezien de erbarmelijke financiële posities van vele gemeente uw kansen op een 
aanvullende uitkering? 
 

Wanneer de aanvraag wordt gehonoreerd; op welke aanvulling moeten we dan rekenen? 
 
Welke eventuele aanvullende voorwaarde kunnen er vanuit het ministerie worden gesteld? 

 
Thema 1.2 Onderwijs 
 

Mill Hill college Goirle 
U geeft aan dat er twee scenario’s mogelijk zijn voor de verbouwing/ nieuwbouw van het Mill Hill 
college. 
Is er in een van de scenario’s ook rekening gehouden met het bouwen in meerdere lagen om zo 
bijvoorbeeld woningbouw mogelijk te maken en de kosten te reduceren? (naar voorbeeld van de 
basisschool in Riel) 
 

Thema 1.3 Zorg en activering 
 
Schuldhulpverlening 
U geeft aan dat de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt gewijzigd en dat er geïnvesteerd 
moet worden in ICT. 
 
Wat is de orde van grootte van de investering? 

Wordt deze wijziging van de wet gezamenlijk in GHO verband of samen met Tilburg opgepakt? 

 
Minimabeleid 
U geeft aan dat er een raadsbrede wens is voor een meedoenregeling voor volwassenen; waar 
baseert u dit op? 
Moties die hiertoe opriepen zijn in het verleden door de raad verworpen. 

 
Waar baseert u het bedrag van € 100.000,00 die nodig is voor een meedoenregeling? 
 
Wie zouden in aanmerking komen voor een meedoenregeling? 



 

Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebrek 

 
Oplaadkaart en het Elektrisch vervoer 
De invloed van elektrisch rijden en de zin van stroomopslag indien het voertuig niet wordt gebruikt 
wordt steeds duidelijker. 
 
Gaat de gemeente die invloed ook meewegen bij invulling van de plannen met betrekking tot de 

energietransitie? 
 
De oplaadkaart is onder andere een gevolg van het aannemen van de motie Laadinfrastructuur die 
door het college is aangenomen. In een raadsinformatiebrief daterende 17 juli 2019 gaf u niet voor 
2020 in staat te zijn de raad een nota voor te leggen. 
Kan u een update geven over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie 

Laadinfrastructuur? 
 
Thema 3.1 Bedrijvigheid 
 
Citymarketing 

U geeft aan dat u het budget wat tot op heden jaarlijks wordt geïnvesteerd in de Streetrace breder 
wil gaan inzetten. 

 
Aan welke activiteiten denkt u om het vrijgekomen budget in te zetten? 
 
Aan welke (kern)doelen van de gemeente moeten de activiteiten bijdrage? 
 
Thema 4.1 Bestuur 
 

GHO samenwerking 

Gaat de gemeente de huidige manier van werken in combinatie met het ‘nieuwe werken’ naar 
aanleiding van de corona crisis evalueren en kijken naar besparingsmogelijkheden in de toekomst? 
(In zowel GHO verband als de eigen organisatie) 
 
Zo ja, wanneer kan de raad dit voorstel tegemoet zien? 
 
Thema 5.1 Algemene dekkingsmiddelen 
 
Herverdeling gemeentefonds 
Op dit moment wordt er op het ministerie gesproken over de herverdeling van het gemeentefonds. 
De herverdeling pakt naar alle waarschijnlijkheid ongunstig uit voor gemeente als de onze. 
 
Welke acties hebt u tot op heden uitgezet/ welke mogelijkheden hebt u op dit moment benut om uw 
ongenoegen te uiten of te participeren om te zoeken naar een passende oplossing? 
 
Welke acties bent u nog voornemens te ondernemen om er voor te zorgen dat we niet extra worden 
gekort? 
 
Financiën 
 
Jeugdwet en WMO 

Zijn de in verwachte compensatie met betrekking tot het woonplaatsbeginsel de kosten van onze 
jeugd die buiten Goirle zorg ontvangt meegerekend? 
 
Leges omgevingsvergunningen 
U geeft aan dat er door de invoering van de Omgevingswet (en door deregulering) leges 
opbrengsten wegvallen. 

 
Heeft de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het dereguleren van bestaande regelingen ook 
besparende werking op de afdelingen die zich hiermee bezig houden? 
 



Zo ja, hoe groot is deze? Zo nee, waarom niet? 

 

Bezuiniging Factorium/Bibliotheek/ SCAG 
Door de wijze van bezuinigen nu loopt het aantal bezoekers per dag bij het Jan van Besouw fors 
terug. 
 
Kan u een inschatting geven van welke inkomsten er nu wegvallen? 
 

Uitgangspunten begroting 2021 
 
Stijging van de lonen 
U geeft aan rekening te houden met een loonstijging van 3% in 2021. De geldende gemeente CAO 
voorziet in een stijging van de lonen in 2019 met 3,25% en 3% in 2020. 
 

Vind u het passend om in deze tijd wederom een verhoging van 3% te accepteren? 
 
Zo nee, welke acties bent u van plan te ondernemen? 


