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1 PvdA
3 Onroerende zaakbelasting
Binnen enkele jaren worden honderden koopwoningen gebouwd. In de
meerjarenbegroting is een vast bedrag van € 125.000 opgenomen vanwege hogere
opbrengst voor de OZB. Is dit een gemiddelde over de totale volumegroei tot en
met 2025, of zijn de baten over twee jaar mogelijk veel hoger?
2 PAG

Septembercirculaire
Op 27 september is de (aangepaste) septembercirculaire verschenen. Wat zijn de
gevolgen voor de (meerjaren)begroting en wat betekent dit voor de financiële
horizon van Goirle?
14 Sportvelden MHC Goirle
In de tabel lijkt sprake van een huurverhoging voor MHC van 23000 euro, terwijl in
het raadsvoorstel over de velden gesproken is over 37000 euro.
- Welk van de bedragen is juist?

3 PAG

Reactie college
Nee, dit betreft niet de totale volumegroei tot en met 2025. Uit een analyse (herberekening) van de
werkelijke cijfers 2020 en 2021 bleek dat de opbrengsten in de begroting 2022 te laag waren geraamd,
daarom is de opbrengst OZB met € 125.000 verhoogd. Dit is na de Perspectiefnota bekend geworden en
wordt daarom nu apart in het overzicht gemeld. Op blz. 80 vindt u het meerjarenperspectief (taakveld 0.61
OZB woningen).
Hiervoor krijgt u separaat een raadsinformatiebrief.

Beide bedragen die genoemd worden zijn juist. Het bedrag van € 23.000 komt uit eerdere berekeningen en
zijn voor het driekwart veld, het bedrag van ca. € 37.000 wordt doorgerekend bij de huidige huur voor de 2
nieuwe watervelden en drie kwart veld. In de raadsvergadering van 5 oktober heeft wethouder Van de
Wiel aangegeven dat de nieuwe totale huur voor MHC (ca.) € 106.000 bedraagt. Uit de tabel blijkt dat de
kapitaallasten van de nieuwe investeringen € 86.000 bedragen. De afgelopen jaren zijn er voorzieningen bij
In de raadsvergadering van 5 oktober heeft wethouder Van de Wiel aangegeven dat de sportverenigingen gerealiseerd zoals LED verlichting deze zal ook aan de huur worden toegevoegd. De
de nieuwe totale huur voor MHC (ca.) € 106.000 euro bedraagt. Uit de tabel blijkt jaarlijkse huurkosten bedragen nu ca. € 67.000. De extra huur voor de nieuwe voorzieningen bedraagt ca. €
dat de kapitaallasten van de nieuwe investeringen €86.000 euro bedragen.
37.000 en voor de LED verlichting bedraagt dit ca. € 3.000 (Dit is de opbouw van ca. € 107.000 =
- Wat is de som van de overige kapitaallasten én de exploitatielasten die in de 67.000+37.000+3.000).
begroting zijn opgenomen ten behoeve van MHC?

4 PAG

14 Lasten nieuw beleid
Voor wat betreft sportcomplexen zijn deze voor de programmabegroting 2022 niet meegenomen in het
Op de sportcomplexen van Goirle en Riel moeten, volgens al bekende rapporten, op investeringsplan, omdat er geen investeringen komende vier jaren in sportcomplexen zijn. Er wordt op dit
korte termijn een flink aantal investeringen worden gedaan.
moment gewerkt aan een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) sportcomplexen. Het MJOP zal 2022 Q1
gereed zijn en daarna aan de raad worden aangeboden. Omdat het MJOP pas in 2022 wordt vastgesteld
- Waar in de begroting worden de te verwachten investeringen opgenomen voor kan een apart raadsvoorstel worden aangeboden voor de eventuele investeringen van bijvoorbeeld de
eerste aanleg, vervanging en uitbreiding van de kunstgrasvelden en handbalvelden? kunstgras voetbalvelden en of sportvoorzieningen zoals ballenvangers die dan noodzakelijk zijn.
- Waar in de begroting worden de te verwachten investeringen opgenomen voor
nieuwbouw/vervanging van accommodaties zoals van de handboogvereniging?

5 PAG

16 Onderwijs
In de begroting en de meerjarenraming wordt rekening gehouden met de structurele (kapitaal) -lasten. In
Waar in de begroting worden de te verwachten investeringen opgenomen voor de meerjarenraming 2023 voor € 400.000 en vanaf 2024 structureel € 800.000 (blz. 84 toelichting op de
nieuwbouw/vervanging van het Mill Hill college?
meerjarenbegroting). Zodra duidelijk wordt wat dat gaat kosten zullen wij dat aan de gemeenteraad
voorleggen.
Huishoudelijke hulp
Voor de huishoudelijke ondersteuning zijn de geraamde kosten over 2022 € 2.100.000,00. Dit is gebaseerd
Hoe hoog zijn de totale geraamde kosten voor huishoudelijke hulp in 2022? Op welk op 711 cliënten (stand september 2021). We verwachten in de komende jaren geen afname van het aantal
aantal gebruikers is dit bedrag gebaseerd? Graag ook voor 2023 en 2024.
cliënten, eerder een verdere toename vanwege de toenemende vergrijzing en het voortbestaan van het
abonnementstarief. De inverdieneffecten van de wijze van aanbesteden nieuwe inkoop en strategie grip op
sociaal domein, zijn niet eerder te verwachten dan 2024. Voor de jaren 2023 en 2024 hebben wij nog geen
clienten aantal.

6 PAG
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Beschermd Wonen
Vanaf 01-01-2023 zijn de gemeenten financieel zelf verantwoordelijk voor bescherm wonen. Voor 2022 ligt
In 2022 is 60K begroot. Ook in 2023 t/m 2025 moet er geld zijn voor beschermd deze financiële verantwoordelijkheid nog bij de centrumgemeente. De begrote € 60.000 is specifiek voor
wonen. Onder welke post zijn deze bedragen begroot?
de doelgroep beschermd wonen, licht verstandelijke beperking (lvb). Voor 2023 t/m 2025 zijn de bedragen
nog niet begroot, omdat deze middelen vanuit het gemeentefonds 2023 worden toegekend.
8 PAG

20 Beschermd Wonen
De gemeente Tilburg voert de taak beschermd wonen voor de regio hart v Brabant uit. Doordat het Rijk op
Aan het einde van 2022 heeft Tilburg €180.000 ontvangen van Goirle voor dit een later moment heeft geconcludeerd dat de groep kwetsbare mensen (lvb) niet was meegenomen in de
thema. Welke resultaat heeft dat ultimo 2022 opgeleverd?
eerste taak (beschermd wonen), heeft zij besloten middelen via de algemene uitkering aan de gemeente
toe te kennen om beschermd wonen ook voor deze groep beschikbaar te stellen. Het aantal clienten is nog
onzeker en weten we niet wat het resultaat is.

9 PAG

26 Omgevingswet
Hier staat: We leggen de Omgevingsvisie voor aan de raad
Is deze niet juist net vastgesteld?
29 Groene, gezonde en toekomstbestendige wijken
Hier staat: We stellen een programma groen vast, waarin nieuwe ambities voor o.a.
klimaat en biodiversiteit onderdeel van zijn.
Zie de vorige vraag.
- Waarom wordt de ambitie om te komen tot biodiversiteitsbeleid voor de GHOgemeenten niet genoemd?
- Worden daarvoor geen inspanningen geleverd in 2022?
37 Samenwerkingsverbanden
1)Welke samenwerkingsverbanden worden geïntensiveerd?
2)Wat betekent dat in concreto?
3)Wat gaan we meer of anders doen?
4)Waarom is dat een goed idee en op welk uitgangspunt (bijvoorbeeld in het
bestuursakkoord) is deze keuze gebaseerd?

10 PAG

11 PAG

Nee, de omgevingsvisie wordt in december 2021 vastgesteld.

We werken wel mee aan een biodiversiteitsbeleid voor de 3 GHO gemeenten maar de meeste
inspanningen worden in eerste instantie geleverd door de B-teams. Het schrijven van het beleid valt onder
het reguliere werk/ binnen de bestaande formatie en is daarom niet specifiek in de begroting opgenomen

1) Hier wordt gedoeld de GHO-samenwerking en de samenwerking binnen Hart van Brabant.
2 en 3) Binnen de GHO-samenwerking gaat het om verder uitvoeren van de prioritaire projecten zoals
bijvoorbeeld projectmatig creeren en het verder intensiveren van de ICT-samenwerking. Een ander
voorbeeld is de gezamenlijke visie op dienstverlening, die nu samen met de drie gemeenten wordt
opgesteld en dit jaar nog aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Binnen de regio Hart van Brabant is
onder meer de governance onder de loep genomen. Dit heeft geleid tot het governancerapport
‘Balanceren, verbinden en schakelen’. De klankbordgroep raden en klankbordgroep governance hebben
een advies uitgebracht over de versterking van de (informatie-) positie van gemeenteraadsleden van
deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling. Het advies van de klankbordgroep
Governance en de klankbordgroep Raden was om een zogenoemde Regionale adviescommissie in te
richten. De nieuw in te stellen Regionale adviescommissie heeft als doel dat Gemeenteraadsleden in de GR
tijdig betrokken zijn bij relevante trajecten en ontwikkelingen – op proces/planning, niet op inhoud. De
commissie adviseert over hoe raadsleden (regiobreed of in eigen gemeente) tijdig betrokken kunnen
worden is bij de uitvoering van de samenwerkingsagenda van groot belang.
4) Zoals opgetekend in paragraaf 2.1 van het bestuursakkoord is de ambitie van uw raad dat Goirle
zelfstandig blijft. Samenwerking is hiervoor onontbeerlijk; het is niet meer mogelijk om als kleine gemeente
het almaar groeiende takenpakket alleen uit te voeren. Ook in paragraaf 2.2 van het bestuursakkoord heeft
uw raad aangegeven samenwerking belangrijk te vinden en kansen te zien op allerlei beleidsterreinen.
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40 Herverzekeren risico's APPA
Deze post is twee keer opgenomen in deze paragraaf. Uit bijlagen 1b en 1c blijkt dat
een deel bestaat uit noodzakelijk nieuw beleid (€23.000) en een deel uit wensen
(€10.000).
Wat is het verschil tussen deze posten en waarom is het ene een wens en het
andere noodzakelijk?
13 PAG
49 Overhead
De overhead ontwikkelt zich de laatste jaren als volgt:
2018 8,71%
2019
9,50%
2020 11,30%
2021 10,90%
2022 12,60%
De overhead stijgt dus in vijf jaar met bijna 45%.
- Hoe kwalificeert het college deze stijging?
- Wat doet het college om de overhead te beteugelen?
- Waarom leveren deze inspanningen geen resultaat op?

14 PAG

15 PAG

16 PAG

Reactie college
Het eerste bedrag van € 23.000 is noodzakelijk en heeft betrekking op de verzekering van het
overlijdensrisico en het risico van arbeidsongeschiktheid van het huidige College. Dus voor de
burgemeester en drie wethouders, omdat dit voor 1 huidige wethouder niet speelt. Het bedrag van €
10.000 is een wens en heeft betrekking op het eventueel verzekeren van voormalige wethouders die een
wachtgeld ontvangen. De risico's schatten we daar aanmerkelijk lager in vandaar de knip in noodzakelijk en
wenselijk.
Op blz. 49 leest u in de toelichting bij indicator 34 Overhead:
Totaal van de uitgaven van het taakveld Overhead als percentage van de totale uitgaven in de begroting.
Het is een absolute stijging in % gezien, maar dat betekent niet dat het bedrag aan overhead met 45%
gestegen is. Het percentage wordt per jaar afzonderlijk berekend, en geeft een inzicht in de verhouding
kosten overhead en totale kosten. De verhouding loopt op van 8,71% naar 12,60%.
De stijging van de overhead kwalificeert het college als proportioneel en onder andere het gevolg van een
aantal autonome ontwikkelingen en taken die op de gemeente zijn afgekomen. Daarnaast acht het college
de overhead ook noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering. Dat laat onverlet dat het college scherp blijft
op de kosten van overhead en in overleg met het management beziet waar de kosten voor overhead
kunnen worden beteugeld.

53 Afvalstoffenheffing
We verdelen de vaste kosten over het aantal percelen, en de variabele kosten over het aantal inwoners. De
De afvalstoffenheffing voor eenpersoonshuishoudens daalt 5%, terwijl die voor verhouding tussen vaste / variabele kosten, maar ook het aantal eenpersoonshuishouden /
meerpersoonshuishoudens stijgt met 1%. Hoe is dit grote verschil te verklaren?
meerpersoonshouden is veranderd ten opzichte van 2021. Dit maakt dat het ene tarief daalt (ongeveer € 8
per jaar) en het andere stijgt (ongeveer € 2 per jaar).
OZB
Het OZB percentage 2021 is 0,1368% en in 2022 0,1267%.
Waarom wordt het percentage naar beneden bijgesteld?
82 Wachtgeld
Hier staat: In 2021 is een voorziening gecreëerd voor een nog te betalen
wachtgeldverplichting aan een voormalig wethouder in het kader van de wet APPA
á € 196.000.
- Betreft dit de wachtgeldverplichting jegens voormalig wethouder Poos?
- Zo ja, waarom wijkt dit bedrag af van het bedrag dat het college heeft genoemd in
antwoorden op vragen van Pro Actief Goirle (20 april 2021)?

Het tarief voor woningen wordt naar beneden bijgesteld, omdat de waarde stijgt. De verwachte
waardeontwikkeling wordt op dit moment geschat op 10%.

Nee, dit betreft niet alleen het wachtgeldverplichting jegens voormalig wethouder Poos.
Er is in de begroting 2022 € 196.000 minder aan lasten wet APPA begroot. In 2021 is een voorziening
getroffen voor € 135.000. De overige verminderde lasten van € 61.000 ontstaat omdat de
wachtgeldtermijn van een andere wethouder is verlopen.
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82 Verkiezingen
- Waarom komen de lasten van de gemeenteraadsverkiezingen voor rekening van
het programma Bestuur en die van de Kamerverkiezingen (in 2021) ten laste van
Burgerzaken?
- Zijn dit niet dezelfde taken?
- Kan bij deze €35000 onderscheid worden gemaakt in:
Organisatie verkiezingen
Opkomstbevordering
Introductie nieuwe raad?
18 PAG
83 Overhead - formatie
Hier staat: In 2022 zijn de lasten voor personeel hoger, vanwege verschillende A- en
B-wensen uit de Perspectiefnota 2022. Hiervan wordt € 279.000 N binnen dit thema
verwerkt. In 2021 zijn een aantal eenmalige budgetten toegekend, waardoor de
lasten in 2022 lager zijn.
- Staat hier dat uitgaven t.b.v. (A- en B-)wensen ten bedrage van € 279.000 ten laste
van de post Overhead worden gebracht? Zo ja, welke A en B wensen betreft dit dan
en hoe is de € 279.000 opgebouwd?
19 LRG
18 Inwoner
Wat is de reden dat het aantal personen met een bijstandsuitkering als ook met een
maatwerkarrangement WMO stijgen?

Reactie college
Binnen thema 4.2 Dienstverlening verantwoorden we de kosten voor het uitvoeren van de kieswet en de
organisatie van de verkiezingen. Denk hierbij aan onder andere het huren van locaties, de inrichting en
bezetting van stembureaus, bestellen en laten drukken van alle kiesbescheiden en de vergoedingen voor de
stembureauleden. Het bevorderen van de opkomst en de introductie en inwerken van de nieuwe raad
vallen onder thema 4.1 Bestuur. De kosten schatten we in op € 35.000. Dit bedrag is niet voor het
organiseren van de verkiezingen zelf.

Ja, er wordt € 279.000 aan nieuw budget A en B wensen verantwoord onder het taakveld 0.4 Overhead.
Dat zijn de volgende posten:
- A en B wens - personeel: € 102.000 (strategisch advies & Dienstverlening)
- A-wens - applicatiebeheer: € 77.000
- B-wens - Datagedreven werken: € 100.000 (compenent personeel)
(zie ook overzicht "Detailinformatie beleid per programma" in Perspectiefnota 2022, vanaf blz 38).
1) De reden voor de stijging van het aantal personen met een bijstandsuitkering is, omdat in het cijfer de
dossiers tijdelijke TOZO regeling meegenomen zijn. Het aantal bijstandsuitkeringen kan daarom niet
vergeleken worden met het jaar ervoor.
2) Vanaf 1 oktober 2021 is deze steunmaatregel vervallen. Het aantal inwoners met een Wmo
maatwerkvoorziening stijgt als gevolg van de toenemende vergrijzing, doordat mensen langer thuis blijven
wonen en door het abonnementstarief.
De meedoenregeling is pas in 2021 geïmplementeerd waardoor er bij de jaren 2018, 2019 en 2020 het
cijfer 0 staat. In september 2021 hadden we 260 toekenningen meedoenregeling volwassenen

20 LRG

18 Meedoenregeling
Hoe komt het dat de gelden voor de Meedoenregeling niet worden aangewend?

21 LRG

21 Verstedelijking
Wie bepaalt de verstedelijkingsbehoefte? Wanneer heeft de raad hier invloed op?

De verstedelijkingsopgave komt voortuit de opgave van het Rijk (de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)).
Hierin stelt het Rijk dat een groot deel van Nederland in feite functioneert als een netwerk van goed
verbonden, vitale, middelgrote steden. Met daar tussen een hoogwaardig, verrassend open en gevarieerd
landschap: het stedelijk netwerk Nederland. Hart van Brabant ligt in dit stedelijk netwerk Nederland.
Afspraken over verstedelijking worden gemaakt vanuit de ambitie om de vitaliteit in bebouwd gebied te
vergroten en tegelijkertijd het open karakter van het landschap te koesteren. De opgaven in het bebouwde
gebied van dit netwerk heten de ‘verstedelijkingsopgaven’. Het gaat daarbij dus vanzelfsprekend om de
grotere steden in het stedelijk netwerk Nederland, maar zeker ook om de kleinere kernen in de directe
omgeving ervan. Door opgaven op het vlak van woningbouw en bereikbaarheid, klimaatadaptatie,
energietransitie en economische vitaliteit integraal aan te pakken, moet de kwaliteit van de leefomgeving
er op vooruitgaan. De regionale investeringsagenda biedt voor Goirle kansen om door de raad vastgestelde
kaders en ambities uit te voeren of te versnellen.
Bij vaststelling van de omgevingsvisie heeft de raad hier invloed op.

22 LRG

22 Duurzaamheid
Hoe gaan we stimuleren dat ook woningen van voor 1980 worden geïsoleerd?

De manier waarop we isolatie gaan stimuleren wordt uitgewerkt nadat we de transitievisie warmte hebben
vastgesteld (vaststelling is gepland in december 2021).
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23 LRG
26 Verkeer en vervoer
Hoe gaan we het openbaar vervoer stimuleren?

24 LRG
25 LRG

26 LRG

27 LRG

Reactie college
Daar waar mogelijk, in samenwerking met Provincie en Arriva, de buslijnen te optimaliseren en aan te laten
sluiten bij de wensen van de inwoners. Door doelgroepenvervoer meer in het openbaar vervoer te
vervoeren. Dit doen we door aan degenen die hier toe in staat zijn zogeheten Reiskoffer-trajecten aan te
bieden om zelfstandig met het openbaar vervoer te leren reizen. De Reiskoffer bestaat uit tijdelijke
reisbegeleiding door een vrijwilliger, soms aangevuld met een digitale reisbegeleidingstool. Hiermee
bevorderen we de zelfredzaamheid van de inwoner en bereiken we dat er minder mensen afhankelijk zijn
van doelgroepenvervoer.

27 De tabel is ons niet geheel helder. Hoe moeten wij deze lezen?

De tabel maakt het mogelijk om de gegevens van Goirle te vergelijken met de cijfers van gemeenten van
vergelijkbare omvang en het gemiddelde in Nederland.
27 Verkeer en vervoer
Aan de lijnen in de grafiek is te zien dat deze parallel lopen aan elkaar. Goirle gaat hiermee mee in de
Hoe verhoud het aantal verkeersongelukken in Goirle zich ten opzichte van landelijke, dalende trend. In de begroting is een berekening gemaakt naar ‘per 1.000 inwoners’. De
landelijk?
broninformatie is gewijzigd naar ‘per 100.000 inwoners’. Vandaar dat deze getallen anders zijn dan in de
begroting eerder opgenomen. Zie grafiek aan het einde van de lijst.

50 Wat houd de ‘formatie herstel dekking’ in?

In 2019, 2020 en 2021 is de formatie tijdelijk uitgebreid met een 4-tal functies. Deze tijdelijke functies
werden gedekt door de algemene weerstandsreserve. Tijdelijke functies voor drie jaar dekken uit een
reserve is niet toegestaan. Omdat de functies blijvend nodig zijn, is structurele dekking nodig.

Sluitende begroting
De stellling dat de begroting het eerste en het laatste jaar sluitend moet zijn, is niet juist. Wij baseren dit op
Algemeen: In andere jaren moest het eerste en laatste jaar van de begroting Artikel 198 lid 1 van de gemeentewet, uitgewerkt in het BBV. We hebben het over de begroting 2022 en de
sluitend zijn. Deze is dat nu niet. Kan u uitleggen waarom dat nu niet het geval is?
meerjarenraming 2023-2025. De begroting wordt vastgesteld en de meerjarenraming wordt voor
kennisgeving aangenomen. De begroting 2022 dient structureel en reëel in evenwicht te zijn. Als dat lukt
wordt repressief toezicht toegepast. Is de begroting niet sluitend zoals in 2020 en gaat dat ook niet lukken
dan kun je preventief toezicht voorkomen om ervoor te zorgen dat de laatste jaarschijf wel structureel en
reëel in evenwicht is.
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28 LRG
53 Toeristenbelasting
Met wie is er wel/ niet gesproken over een verhoging van de Toeristenbelasting? En
wat was de uitkomst van deze gesprekken?
29 LRG

30 LRG

Reactie college
De verhoging van de tarieven toeristenbelasting is gebaseerd op het dekkingsplan 2020-2023. Begin
oktober 2021 zijn de Vereniging Recreatie en Toerisme en alle belastingplichtigen geinformeerd over de
aankomende verhoging van de tarieven. Daarnaast hebben we hen geïnformeerd dat besluitvorming plaats
vindt op 9 november.
53 Belastingen en heffingen
In de Perspectiefnota 2022 hebben we de uitgangspunten (blz 43) voor de begroting 2022 opgenomen. Uw
Wat is de overweging om de Precariobelasting, Marktgelden en Leges met 1,5% te raad heeft deze uitgangspunten vastgesteld. We verhogen de lasten en de baten met het verwachte
laten stijgen?
inflatiepercentage van 1,5%. De tarieven precariobelasting, marktgelden en leges verhogen we daarom
jaarlijks met dit percentage. Uitzondering zijn de tarieven leges waarbij een wettelijk maximum geldt (oa.
reisdocumenten en rijbewijs). In 2020 is de kostendekkendheid leges voor Titel II en III flink verhoogd
(dekkingsplan).
53 Belastingen en heffingen
Het inflatiepercentage (bron CBS sept 2021 voorlopig) is 2,7%.
Hoeveel zou een stijging van het genoemde in vraag 10 naar het inflatiecijfer Precario / standplaatsen verhogen met 2,7% geeft ongeveer € 700 aan extra opbrengsten. De ondernemer
opleveren?
met het grootste terras / standplaats gaat dan ongeveer € 100 per jaar meer betalen t.o.v. 2021.
Bij leges en markt geldt een wettelijk kader van maximaal 100% kostendekkendheid. In de paragraaf Lokale
heffingen is een inzicht in kostendekkendheid uitgewerkt (blz 54).

31 LRG

53 Belastingen en heffingen
Vanwege corona hebben we in 2020 geen controle op hondenbezit kunnen doen. Dit verklaart grotendeels
Kan u nader aangeven waarom wordt voorgesteld om de Hondenbelasting met 7% het lagere aantal geregistreerde honden. Uw raad heeft uitgesproken dat de tarieven hondenbelasting
te laten stijgen?
maximaal kostendekkend berekend mogen zijn. We delen de kosten door het aantal geregisteerde honden
om het tarief te bepalen. Bij een dalend aantal honden, stijgt het tarief.

32 LRG

53 Belastingen en heffingen
Is
een
andere
verdeling
van
de
Afvalstoffen
mogelijk
zodat
meerpersoonshuishoudens niet worden verhoogd?
Onderhoud kapitaalgoederen - openbare verlichting
In de paragraaf wordt aangegeven dat er 3-4 jaar extra budget nodig is om de
opgelopen achterstand in te halen.
Waar in de begroting vind ik de financiële vertaling van dit voornemen?
Bijlage 3. Bezuinigingsmonitor. Kostenbeheersing door sturing Sociaal Domein
Welk gedeelte van de toegezegde € 775.000,- bezuiniging is op dit moment
gerealiseerd?

33 PAG

34 PAG

We verwijzen hierbij naar het antwoord op vraag 14 van de PAG. Een andere verdeling is mogelijk.

De meerjaren vertaling is in de begroting 2022 nog niet meegenomen. In de begroting 2023 en volgende
jaren worden deze extra kredieten opgenomen. In 2023 ontvangt de raad ook een voorstel voor een nieuw
beleid voor openbare verlichting.
Bij de 2e bestuursrapportage 2021 informeren wij u, zoals toegezegd, over de stand van zaken op dit
moment. Zodra deze door het college is vastgesteld, ontvangt uw raad deze informatie.
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