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1. Opening  
De voorzitter heet iedereen welkom. 
 

2. Vaststelling agenda  
Tegelijk met de begroting worden nog diverse verordeningen vastgesteld: de verordening 
toeristenbelasting, rioolaansluitrecht, precariobelasting, hondenbelasting en marktgelden.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Begroting 2023    
Er zijn 72 vragen gesteld, op alle vragen is op 7 oktober een antwoord ontvangen. Deze zijn 
toegevoegd aan het raadsinformatiesysteem. De PvdA heeft op 8 oktober nog vragen gesteld, daarop 
ontvangt u uiterlijk 1 november een reactie. 
  
PAG heeft diverse onderwerp aangedragen. Dit betreft onder meer: Ambities, de reguliere lasten en 
baten in de begroting, de financiële risico’s, investeringen, formatie, maatwerk-dienstverlening, 
Betekenis en impact van het Uitvoeringsprogramma, Betekenis en impact van Goirle Glanst. Het 
volledig overzicht van de onderwerpen van PAG treft u op het raadsinformatiesysteem.  
 
Wethouder Peter van Dijk geeft samen met de andere collegeleden een toelichting op de begroting  
en op de onderwerpen die door PAG zijn aangedragen. 
 
N.a.v. de toelichting worden per programma verhelderende vragen gesteld. Alle vragen en reacties 
kunt u terugluisteren op https://raad.goirle.nl/kalender/2022/oktober/11 (fragment 2). 
In dit verslag treft u slechts een overzicht van de besproken onderwerpen van de fracties en de 
toezeggingen van het college.  
 
programma 1: inwoner.  

Gezond verstand, 
VVD, D66, PvdA, 
LRG. 

Grip op sociaal domein. Dorpsteams. Onderzoek € 350.000,-. Huidige 
(energie)crisis. Financiële moeilijkheden inwoners. Wijkteams.  

 
 
  

https://raad.goirle.nl/kalender/2022/oktober/11


 

 Programma 2 en 3: leefomgeving en bedrijvigheid.  

LRG, PvdA, D66, 
PAG, Gezond 
Verstand, CDA, 
LRG. 

Afvalstoffenhefing. Stedelijke regio Breda Tilburg. Marktpartijen versus 
gemeente. Klimaatfonds. Bakertand. Parkeerbeleid. Ontsluiting. 
Duurzaamheid. Nota zon en wind. Eerder geaccordeerde investeringen. 
Verhouding begroting tot actuele raadsinformatiebrief. Fietspad. 
Meicirculaire. Sociale huurwoningen. Toeristenbelasting. 

 
Programma 4: bestuur en organisatie.  

PAG, Gezond 
Verstand 

Formatie. Dienstbaarheid.  

 
Programma 5: algemene dekkingsmiddelen en overhead.  

D66, CDA, LRG Grondexploitaties. Raadsinformatiebrief van 5 oktober. Strategische 
heroriëntatie. Kwalitatieve doelstellingen. Cybersecurity. Veiligheid. 

 
Overige vragen begroting / belastingverordeningen.  

PAG, Gezond 
Verstand 

Belastingen energie. Kosten belastingheffing.  

 
 
Afronding agendapunt door voorzitter. Vervolgproces:  
De oordeelsvormende vergadering vindt plaats op 18 oktober. Mocht die vergadering niet tijdig 
kunnen worden afgerond, dan wordt deze vergadering op woensdag 19 oktober a.s. voortgezet.  
Als u aanvullende vragen heeft, dan kunt u die via de griffie stellen tot maandag 24 oktober 9:00u. U 
ontvangt daar dan op dinsdag 1 november een antwoord op. Vragen die later binnenkomen worden 
later beantwoord.  
 

4. Afsluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit af.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toezeggingen beeldvormende vergaderingen   (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1 11-10-2022 Begroting 2023. D66. kan de 
wethouder bevestigen dat 
beleidsmatig niets gaat veranderen 
t.a.v. de wijkteams?  

Wethouder van den 
Hout 

 Schriftelijk 

2 11-10-2022 Begroting 2023. LRG. In hoeverre is 
het voor ons als gemeente mogelijk 
om een toelage, belasting o.i.d. op 
te leggen omdat we als 
gemeenschap alles integraal moeten 
bekijken maar een ondernemen sec 
naar die paar vierkante meter waar 
hij/zij ontwikkelt kijkt.  

Wethouder Franssen  Schriftelijk 

3 11-10-2022 Begroting 2023: D66. Is de 
duurzaamheidslening nog 
geblokkeerd? 

Wethouder Franssen  Schriftelijk 

4 11-10-2022 Begroting 2023: D66. 
Grondexploitaties. Van de 
jaarrekening naar de begroting 2023 
en 2024 zitten enorme fluctuaties in 
de bedragen. Wat is hier aan de 
hand? Kan de wethouder een 
toelichting geven? 

Wethouder van Dijk  Schriftelijk 

5 11-10-2022 Belastingverordeningen. Gezond 
Verstand. Heeft het college in beeld 
hoeveel fte we kwijt zijn om de 
belastingen te heffen? Precario, 
hondenbelasting en marktgelden? 
Zijn de kosten groter dan de baten? 

Wethouder van Dijk  Schriftelijk 

 
 


