
Voorjaarsnota 

Proces 

1. Wat wordt met de inbreng van de burgers gedaan wordt dat een zelfstandig voorstel of een 

interpretatie van het college? Bij een zelfstandig voorstel kan de raad kiezen voor een 

voorstel of combinaties daarvan of eigen voorstel. 

Strategische keuzes blz 7 en 8 

1. Wat zijn de effecten voor de inwoners en ondernemers bij het kostendekkend maken van 

leges? 

2. Kan het profijtbeginsel ook gelden voor andere zaken dan huren sport en cultuur instanties? 

3. Kan voor het profijt beginsel een inkomenstoets gebruikt worden? 

4. Kunt aangeven wat specifiek belast kan worden in Goirle betreft forensenbelasting, 

baatbelasting, reclamebelasting en vermakelijkhedenretributie? 

5. Waaraan moeten we denken bij economische werkzaamheden terugdringen en wat kan dat 

financieel opleveren? 

Programma’s 

Inwoner 

1. Coördinatie Taalhuis u zegt dat u in 2021 15.000 euro van het budget statushouders hiervoor 

te gebruiken, hebben wij dat niet nodig nu dat de inburgering weer naar de gemeente gaat? 

2. Hoe komt Goirle aan een tekort op het budget van re-integratie en de uitkeringen? 

Leefomgeving 

1. Kunnen we de omgevingswet en de voorbereidingen en de kosten daarvoor opschorten tot 

meer duidelijk is wanneer he rijk het gaat invoeren, ook gezien onze financiële situatie 

momenteel? 

2. Circulaire ambachtcentrum wat is het beleid rondom het halen van spullen bij mensen thuis 

als mensen geen eigen vervoer hebben of dat financieel en fysiek niet kunnen? 

3. Bedrijvigheid hoeveel bedraagt het budget van de economische agenda en wat is verplicht 

daarvan? 

4. Regionaal ruiterknooppuntenroute hoeveel  gaat het kosten en is het verplicht? 

Bestuur en organisatie 

1. Burgerpanel hoe kan iemand zonder smartphone meedoen? 

Financiën 

Kunnen wij als gemeenten kiezen om de extra bestuurskosten voor het behalen van 24.000 inwoners 

het hoger salaris voor het college weigeren? 

Folow up bezuinigingen 2020 – 2023 

1. U geeft aan dat u de waarderingssubsidie sport in de voorjaarsnota 83.000 euro is. Terwijl u 

op vragen van de SP over de waarderingssubsidie sport antwoord dat het voor 

sportverenigingen 66.340 euro is, opgeteld met de waarderingssubsidie cultuur voor de 

Harmonie 15.355 euro is, bij elkaar ongeveer 83.000 euro. Dus hoort de waarderingssubsidie 

cultuur ook bij deze bezuiniging? 

2. Zo, ja waarom heeft u het alleen over de sport en niet over sport en cultuur? 



 

 


