
 
 

Vragen Pro Actief Goirle m.b.t. voorjaarsnota 2021 
 

De fractie van Pro Actief Goirle heeft de volgende vragen over de voorjaarsnota 2021: 
 
Inleiding: 
1. Woonplaatsbeginsel. In de voorjaarsnota is rekening gehouden met minder kosten voor Goirle. 

De toezegging is echter niet hard.  
a. Waarom dit (positieve) risico toch opgenomen in de begroting? 
b. Is er ook een extra claim in te dienen met terugwerkende kracht? 

2. Gevolgen Coronacrisis: 
a. Waarom wordt er geen geld in de begroting opgenomen voor dit risico?  
b. Is het college van mening dat die gevolgen in de normale begroting kunnen worden 

opgevangen? 
c. Graag ontvangen wij een actuele stand van zaken over de genomen maatregelen om de 

effecten van de coronacrisis voor zowel inwoners als bedrijven, te beperken. Welke acties 
zijn genomen en welke kosten zijn nu al inzichtelijk? 

 
Strategische Keuzes: 
3. Welke maatregelen denkt het college te nemen om te voorkomen dat er eind 2021 weer een 

onvoorzien tekort ontstaat dat in 2021 middels bezuinigingen over verdere OZB-verhoging moet 
worden weggewerkt? 

4. Kan het college zorgen voor een overzicht van eigendommen van de gemeente en een lijst 
daarnaast van eigendommen die kunnen worden verkocht, daarbij rekening houdende met de 
strategische belangen van die eigendommen? 

 
Programma 1 Inwoner 
5. Algemeen: Bij het thema 1. inwoner wordt een reeks van taakoverdrachten gepresenteerd 

waarvan de uitvoering bij de gemeente komt te liggen zonder dat de overdracht van de daarvoor 
noodzakelijke financiën geregeld is. Welke maatregelen neemt de gemeente om de dekking 
zeker te stellen alvorens uitvoering te geven aan deze overdracht? 
 

Thema 1.2 Onderwijs 
6. Bij Mill Hill twijfelt de gemeente tussen nieuwbouw en renovatie. Als de keuze valt op 

nieuwbouw kan een programma gestart worden om de gebouwen alleen hoogstnoodzakelijk te 
onderhouden voor een periode van 10 jaar. De investering in nieuwbouw kan daarmee worden 
uitgesteld tot  2030. Dit impliceert dat gekozen wordt voor nieuwbouw. Kan het college 
aangeven hoe dit idee financieel uitpakt? 

 
Thema 1.3 Zorg en activering: 
7. Wat is de verwachting voor het resultaat van de huidige ontwikkelingen in jeugdzorg en WMO 

voor het lopende boekjaar? 
8. Bij keuze 2 betreft het een black box. Aan welke maatregelen denkt het college als mogelijke 

besparingen in jeugdzorg en WMO? Wat is er voor nodig om deze maatregelen snel en adequaat 
ingevoerd te krijgen? 

9. Jeugdhulp: welke bezuinigingen als gevolg van de genomen maatregelen in de jeugdhulp kunnen 
worden ingeboekt? 

10. Schuldhulpverlening: Is het college bereid om alleen mee te werken aan de vroegsignalering als 
de gemeentelijke kosten verhaald kunnen worden op de instanties die daarbij financieel 
voordeel hebben? (oftewel kostenneutraal). 

11. Minimabeleid: waar wordt de extra stijging van (verwachte) kosten door veroorzaakt, zowel 
incidenteel als structureel? 



 
 
12. Maatpact. De intentie van Maatpact is toch beheersing van kosten en opgestart als reactie op de 

steeds oplopende kosten. Is het college bereid om de opdracht aan de uitvoerders zodanig te 
formuleren dat het inverdieneffect minimaal gelijk is aan de te maken kosten? 

 
Programma 2 Leefomgeving 
13. Bij thema 2. Leefomgeving worden maatregelen aangekondigd bij de proeftuin. De regering heeft 

recentelijk een met de Impulsregeling klimaatadaptatie 33% meefinanciering beschikbaar gesteld 
voor plannen die met meerdere overheden worden uitgevoerd. In combinatie met het 
waterschap en HvB voldoet de proeftuin aan dit criterium. Is reeds het initiatief genomen om 
hiervoor een aanvraag in te dienen? 

14. Bij vergunningverlening VTH wordt extra budget gevraagd in het kader van de uitvoering 
omgevingswet. Hoe is dat te rijmen met het uitgangspunt van de omgevingswet die een enorme 
reductie van het aantal vergunningen oplevert en bovendien uitgaat van veel verdergaande 
informatisering van de dienstverlening? 

15. Ontwikkeling Kalverstraat/Tilburgseweg. Om voor eens en altijd een eind te maken aan dit 
langlopende project dient de raad een afwijking in het bestemmingsplan goed te keuren ten 
aanzien van de uiteindelijke bouwhoogte. Hoe hoog ( aantal verdiepingen) moet het gebouw 
worden om het plan te laten slagen? 

 
Programma 4 Bestuur en organisatie 
 
Thema 5.1 Dekkingsmiddelen 
16. Herverdeling gemeentefonds:. Verwacht nadeel is € 2.400.000,- 

Waarom wordt er maar rekening gehouden met 50% van het te verwachten ( negatieve) 
herverdeeleffect zijnde € 1.200.00,- in 2022? 

17. Wat zijn de financiële gevolgen voor de begroting, ook meerjarig, als de Gemeente een 
langlopende lening afsluit mede gezien de lage rentestand? 

 
Thema 5.2 Overhead: 
18. Organisatie-ontwikkeling:  wordt er naast het aanbieden van begeleiding en coaching nog op 

andere wijze gestuurd op productiviteit en inzetbaarheid van medewerkers, zoals bijv. 
aanscherping van HR-beleid, ziekteverzuimbeleid, etc.? En indien beleid wordt aangescherpt: 
welk beleidsterrein krijgt de aandacht? 

19. Organisatie-ontwikkeling: Wat is de stand van de uitvoering van het personeelsbeleid? Om te 
kunnen monitoren krijgen wij graag inzicht in actuele HR-cijfers en -trends, zoals ziekteverzuim 
(hoogte, duur, frequentie), opbouw personeelsbestand, verloop. 

20. En kunt u inzicht geven in de effecten hierop door de samenwerking in GHO-verband? 
 
Financiën: 
21. Jeugdwet en WMO: het benodigde budget is berekend aan de hand van de meest recente cijfers 

van Tilburg. Kunt u aangeven hoe dit een voldoende betrouwbaar resultaat geeft voor Goirle?  
22. Follow-up bezuinigingen 2021-2023: bezuiniging Factorium/SCAG/ bibliotheek:  Factorium heeft 

een keuze gemaakt om aan de bezuinigingsopdracht te voldoen. Is deze keuze autonoom tot 
stand gekomen, of heeft hierover contact met het college en/of SCAG en bibliotheek 
plaatsgevonden waarbij scenario’s zijn besproken en afgewogen? 
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