
 
Technische vragen Begroting 2023 
 
Programma 1 - Inwoner 
In de begroting wordt meermaals aangegeven dat er een tekort is aan mankracht. Met name 
in het sociale domein loopt men hier tegenaan.  
1. Wat was de gewenste formatie om de gestelde doelen te halen?  
 
We willen dat iedereen mee kan doen. Vandaar de “meedoen regeling” Cultuur maakt je blij, 
“gezond ouder worden” en positieve gezondheid zijn speerpunten van deze coalitie. 
2. Hoeveel mensen in onze gemeente hebben in principe recht op de “meedoen regeling” 
3. Welke financiële gevolgen zou het hebben als zij daar ook allemaal gebruik van zouden 

maken? 
 
Op het totaaloverzicht op pagina 95 (Baten en lasten van alle taakvelden) vallen ons zaken in 
het bijzonder op; 
5.3 De bedragen van Cultuurpresentatie, -productie en participatie worden elk jaar minder. 
Zelfs de helft van de jaarrekening van 2021.  
4. Kunt u uitleggen hoe dit past binnen het stimuleren van sport & cultuur, bewegen en 

investeren in gezond ouder worden?  
 
Programma 2 – Leefomgeving 
Pagina 30: Huisvesten arbeidsmigranten passend bij de schaal van de kernen Goirle en Riel 
Hier staat: De beleidsregel voor kamerverhuur passen we in 2023 aan. 
5. Passen we de beleidsregel specifiek aan voor arbeidsmigranten, of is het meer algemeen? 
6. Is het de bedoeling dat de beleidsregels worden aangescherpt, of worden versoepeld? 
 
Pagina 35: Onderzoek nieuwe fietsroutes 
We werken de overkluizing A58 uit. De uitwerking daarvan, met name de overbrugging van 
de A58, valt echter buiten dit project. Daarom is ambtelijke capaciteit nodig, welke niet 
voorhanden is. 
7. Deze fietsroute is ook van belang voor Tilburg. Levert Tilburg hier ambtelijke capaciteit? 
 
Programma 4 - Bestuur en organisatie 
Er wordt nu gevraagd om een decharge van de eerdere bezuinigingsopgaven in de 
bedrijfsvoering. En een “op plussing” met een substantieel bedrag.  Tegelijk wordt nu 
uitbreiding van de formatie gevraagd (structureel) 
8. Is er de mogelijkheid om voor meerdere bezuinigingsopgaven dispensatie aan te vragen. 

Bijvoorbeeld voor de korting op het muziekonderwijs van €142.000? 
 
  



 
Programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen en overhead 
Pagina 61: Onroerende zaakbelasting 
Het college stelt voor de verhoging die volgt uit de begrotingsuitgangspunten in 2023 
tijdelijk terug te geven aan onze inwoners. De teruggaaf is incidenteel. 
9. Wat wordt hier met incidenteel bedoeld? Moet het nu niet verhogen van de OZB in de 

toekomst worden ingehaald? Graag nadere uitleg. 
 
Op meerdere pagina’s in de begroting wordt verwezen naar de afvalstoffenheffing. Hierbij 
geeft op pagina 67 aan dat de tarieven met +/- € 20,00 dalen. Afgelopen jaar zijn enkele 
stromen vanuit de publieke voorziening naar een private partij verplaatst. 
10. In hoeverre heeft de voorgenomen daling van de tarieven een relatie met de 

beleidswijziging om enkele afvalstromen anders in te zamelen?  
 
De vereniging Recreatie en Toerisme krijgt al sinds jaar en dag via een vaste systematiek een 
maximale vergoeding van € 20.000,00 om de gemeente te promoten en de Goolse geheimen 
verder te ontwikkelen. In het dekkingsplan 2020-2024 is een verhoging van de 
toeristenbelasting opgenomen echter ziet de sector daar niets van terug. 
11. Is er met de sector overleg geweest om deze systematiek (op termijn) aan te passen? Of is 

door de gemeente reeds een andere systematiek overwogen om mee te nemen bij een 
nieuw dekkingsplan na 2024? 


