
 

 

 

Aan: College 

Van: VVD fractie 

Kopie:  

Onderwerp: Technische vragen Voorjaarsnota 

Datum: 6 mei 2020 

 
Geacht college, 
 
Hierna treft u de technische vragen aan van de VVD-fractie. Wij volgen zo veel mogelijk de 
opbouw van de voorjaarsnota. 
 
 
Inleiding  
 
Tekort 2020 
Voor 2020 voorziet het college een tekort van €1,4 M. 
Vraag: wanneer kan de raad een raadsinformatiebrief van het college verwachten over de 
gronden voor een aanpassing van de begroting 2020, alsmede voorstellen voor 
begrotingswijzigingen 2020? 
 
PM-posten 
De voorjaarsnota kent een aantal PM-posten. 
Vraag: Wanneer volgt informatie over de invulling van deze PM-posten? 
 
Bezuinigen en lastenverhogen 
In de 3e alinea, regel 7, staat “Verdere bezuinigingen op voorzieningen of verdere 
verhogingen van lasten etc….” 
Zou hier niet “en/of” moeten staan i.p.v. “of”. Je kunt immers beide doen. 
Vraag: wat is de visie van het college hierop? 
 
Herverdeling gemeentefonds 
Er wordt kennelijk al een te bezuinigen bedrag ingerekend, terwijl de minister de herverdeling 
een jaar heeft uitgesteld in afwachting van nader onderzoek naar de effecten. Het lijkt ons 
dat wij voor de begroting 2021 etc. hier thans nog geen rekening mee moeten houden. 
Vraag: wat is de visie van het college hierop? 
 
Woonplaatsbeginsel 
Het woonplaatsbeginsel is thans nog niet van toepassing. Dit betekent dat Sterk Huis onze 
gemeente voor zodanig grote kosten plaatst dat flinke bezuinigingen op gemeentelijke taken 
en voorzieningen nodig zijn. 
Vragen: 
- Wat heeft Sterk Huis onze gemeente in geld gekost in de jaren 2018 en 2019 en welke 

vergoedingen hebben daar tegenover gestaan? 
- In welke mate zijn die gemaakte kosten te verhalen? 
- Wat betekent de wijziging van het woonplaatsbeginsel m.i.v. 1 januari 2021 voor onze 

gemeentebegroting? 
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- Wat zijn de totale begrote kosten voor 2021 voor Sterk Huis? 
- In de raming is rekening gehouden met minderkosten van €750k, waarop is dat bedrag 

gebaseerd? 
- Klop het nu wij deze kosten niet betaald krijgen dat het begrotingstekoort ook dit jaar om 

die reden met €750K oploopt ? 
- Het financiële risico is begroot op €1 M, waarom is dit een risico? 
- Niemand is gehouden tot het onmogelijke, wat gebeurt er als wij gewoon stoppen met 

betalen van de kosten voor Sterk Huis?  
 
Coronacrisis 
U schrijft dat u onderzoek doet naar de impact van de crisis. 
Vraag:  
Wanneer verwacht u dat u de raad kunt informeren over de incidentele en structurele kosten 
van de coronacrisis? 
 
Strategische keuzes 
 
Burgerpanel 
Onder “strategische keuzes” is sprake van de inzet van een burgerpanel. 
Vragen: 
- Wat is de status van dit panel t.o.v. de gemeenteraad? 
- Wat is de opdracht aan dit panel en welke kaders krijgt het mee? 
- Hoe zorgt u voor een getrouwe en onafhankelijke bemensing van het panel?  
 
 
Eerste strategische keuze: verhogen van de inkomsten op korte termijn om de goede 
voorzieningen in stand te houden 
 
Inkomsten verwerven 
U stelt:” De mogelijkheden van de gemeente om eigen inkomsten te verwerven zijn beperkt”. 
Vraag: 
Welke mogelijkheden ziet het college om opbengsten te genereren uit de exploitatie van 
wind- en zonnenergie? 
 
 
Artikel 12 
Bij de consequenties van het scenario wordt gesproken over “artikel 12”.  
Vragen: 
- Wat wordt er bedoeld met verhogen van de OZB naar de norm van artikel 12 en wat 

zijn de gevolgen van dit artikel? 
- Welke concrete invulling heeft het college wellicht hier al over? 
  
 
Derde strategische keuze heroverweeg de rol van de gemeente: terugtredende overheid  
 
Verkoop gemeente-eigendommen 
Onder de consequenties van dit scenario staat o.a. genoemd de verkoop van de 
sportvelden. 
Vraag:  
Behalve de verkoop van sportvelden zouden ook andere gemeente-eigendommen verkocht 
kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het Jan van Besouwhuis. Beperkt de eventuele 
verkoop zicht to de sportvelden? 
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Programma’s 
 
Programma 1 
Bij de lokale beleidsontwikkeling voor wettelijke taken hebben wij in het verleden deze op 
enkele terreinen verruimd. Daardoor steeg het voorzieningenniveau en ook de kosten. 
Vraag:  
Welke taken worden ruimer uitgevoerd dan wettelijk noodzakelijk is? Welke bedragen horen 
hierbij? 
 
Thema 1.3 Zorg en activering 
De toegang tot zorg en ondersteuning wordt vaak geconfronteerd met aanvragen die op een 
grijs gebied liggen en die bij toewijzing ten laste komen van de gemeente. Te denken valt 
aan:  
- aanvragen voor voorzieningen die elders voorliggend gefinancierd dienen te worden: 
- aanvragen die wenselijk zijn en/of waarbij het algemeen gebruikelijk is deze zelf op te 

lossen.  
Vragen:  
- In welke mate komt het voor dat de aanvragen uit het “grijze gebied” tot toewijzing komen 

en tot welke extra kosten leidt dit?  
- Wat is de visie van het college over de wenselijkheid van het herdefinieren van het begrip 

noodzakelijke zorg?  
 
 
Programma 3 
Thema 3.1 Bedrijvigheid 
 
Economische activiteiten 
Een goed en gezond bedrijfsleven brengt welvaart, werkgelegenheid, koopkracht en 
belastinginkomsten.  
Het is dus belangrijk om economische activiteiten uitstekend te faciliteren en waar nodig 
coördinerend en stimulerend beleid te hanteren. 
Het valt op dat onze gemeente een relatief laag bedrag heeft begroot voor dit beleidsterrein. 
In omliggende gemeenten van vergelijkbare omvang is dit vele malen hoger. 
Vraag:  
Wat is de zienswijze van het college hierop 
 
Regionaal ruiterknoopuntenroute 
Vraag:  
- Hoe groot is het budget dat gereserveerd staat en wat zijn de geschatte kosten voor de 

paardenroutes? 
- Is er overleg met de vereniging recreatie en toerisme Goirle over wat deze kan betekenen 

in de financiering? 
 
Programma 4 
 
GHO-samenwerking 
In de nota staat: “ Eerder is er geen budget geraamd voor gezamenlijke GHO-activiteiten. 
Deze kosten werden wel gemaakt en werden uit verschillende budgetten betaald.”  
Vraag:  
Kunnen de kosten die in voorgaande jaren uit de afzonderlijke budgetten zijn  gehaald niet 
worden verzameld in het budget voor de GHO-samenwerking? Immers er was toen geld 
daarvoor. Dan zijn er geen extra kosten. 
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Leges omgevingsvergunning 
Een opbengst van €150K valt weg, omdat er minder vergunningen afgegeven behoeven te 
worden.  
Leges dienen maximaal kostendekkend te zijn. Als het werk wegvalt dan zijn de opbrengsten 
er niet, maar dan zouden de kosten er ook niet meer moeten zijn, of men moet de leges 
kostendekkend maken. 
Vraag:  
Hoe kan het dat er toch per saldo een last op de begroting is van €150K? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Fractie VVD Goirle 


