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Vragen Pro Actief Goirle 
 
 
1. De tekorten op WMO lopen snel op tot zorgwekkende proporties. 
 
Vraag 1a: 
Welke begrotingsonderdelen (zorgproducten) vallen hieronder? 
 
Antwoord 
Hulp in het huishouden, vervoersvoorzieningen (waarvan de belangrijkste collectief vervoer en scoot-
mobielen), rolstoelen, woonvoorzieningen (waarvan de belangrijkste woningaanpassingen en 
roerende woonvoorzieningen zoals bijv. douchestretchers en toiletstoelen), begeleiding (individueel 
en in groepen).  
 
Vraag 1b: 
Wie is de beslisser voor de toekenning van de zorgproducten. Aangeven per zorgproduct. 
 
Antwoord 
In alle gevallen beslist de gemeente.  
 
Vraag 1c: 
Wie (Goirle of HvBr.) is financieel verantwoordelijk, per zorgproduct aangeven. 
 
Antwoord 
In alle gevallen is de gemeente financieel verantwoordelijk.  
 
 
Vraag 2: 
Hoe stuurt de gemeente op de coronatekorten dit boekjaar? 
 
Antwoord 
Wij hebben in het plan van aanpak ‘door- en opstart tijdens en na de coronacrisis’   een aparte 
financiële werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep houdt enerzijds bij wat wij aan kosten 
maken en waar wij inkomsten mislopen. Anderzijds volgt deze werkgroep de berichtgeving vanuit het 
rijk op de voet daar waar het gaat om compensatie die het rijk verstrekt voor kosten als gevolg van 
Corona. Daar waar wij kosten moeten maken, wegen wij steeds af of dit onvermijdelijk is en of het bij 
onze rol als overheid hoort in het kader van het bieden van de juiste zorg aan onze inwoners en 
ondernemers.  
 
 
3. Doelgroepen vervoer. 
 
Vraag 3a: 
Als het doelgroepenvervoer stilligt hoe kan dat leiden tot een risico op hogere kosten? 
 
Antwoord 
Tijdens de crisis hebben de HvB gemeenten op nadrukkelijk verzoek van het Rijk 80% van de normale 
maandelijkse vergoeding doorbetaald. Dit om de continuïteit van het doelgroepenvervoer te kunnen 
waarborgen, In deze maanden zijn slechts 20% van de normale vervoersbewegingen uitgevoerd. In 
hoeverre hier een vergoeding vanuit het Rijk tegenover staat is nog niet duidelijk. 
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Nu de scholen weer begonnen zijn en de algemene lockdown-maatregelen versoepeld worden 
betekent dit dat het aantal ritten in het doelgroepenvervoer weer toeneemt. Om de 1,5 meter- 
richtlijnen na te kunnen leven, kunnen de voertuigen binnen het doelgroepenvervoer niet altijd met 
de maximale/normale capaciteit rijden(soms lukt dit wel met mondkapjes.) Dit betekent dat er 
mogelijk meer taxi’s nodig zijn om hetzelfde aantal ritten uit te voeren. De extra inzet van taxi’s en 
chauffeurs zorgt voor extra kosten voor de regio. 
 
Vraag 3b: 
Gaat de gemeente meebetalen aan eventuele ombouw van het vervoer? 
 
Antwoord 
Het voldoen aan de RIVM-richtlijnen is de verantwoordelijkheid van de ondernemers. Er zijn geen 
signalen ontvangen vanuit het bureau doelgroepenvervoer dat hier extra kosten voor rekening van 
de gemeente komen. 
 
 
4. Eikenprocessierups.  
 
Vraag 4a: 
Wat is de visie van het college op de bestrijding van de processierups in de toekomst? 
 
Antwoord 
Bij alle methoden die worden ingezet bij de bestrijding van de eikenprocessierups kunnen 
vraagtekens geplaats worden omdat bestrijding ook invloed heeft op de andere insecten en vogels. 
Veel meldingen van ‘overlast ‘van de eikenprocessierups betreffen een constatering dat er ergens 
een nest is. Dit is niet per definitie overlast. Desalniettemin vindt het college dat we de aanwas van 
de processierups moeten terugdringen, waarbij de voorkeur uitgaat naar natuurlijke bestrijding door 
het inzetten van natuurlijke vijanden van de processierups, bijvoorbeeld door het ophangen van 
nestkasten voor koolmezen. Bij grote overlast kunnen we niet anders dan de traditionele bestrijding 
inzetten. 
In de Raadsinformatiebrief die aan uw raad wordt toegestuurd (met daarbij het Plan van aanpak) 
wordt de visie van het College weergegeven. 
 
Vraag 4b: 
Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de kosten van de bestrijding eikenprocessierups niet verder 
toenemen? Uitgaven 2019 € 56.000, begroot 2020 € 3.000, lijkt niet reëel begroot toch? 
 
Antwoord 
De uitgaven van vorig jaar waren onvoorzien hoog door de explosieve uitbraak. Het aantal meldingen 
was hoger dan ooit, waarschijnlijk ook veroorzaakt door de enorme media-aandacht voor de rups. De 
extra financiële middelen die nodig waren zijn bij het opstellen van de begroting 2020 (mei 2019) in 
die omvang nog niet onderkend.  In de burap wordt dit rechtgezet voor dit begrotingsjaar, vervolgens 
zal voor de bestrijding van invasieve exoten structureel € 30.000 worden opgenomen. Omdat er 
sprake is van een natuurverschijnsel kan niet met zekerheid worden aangetoond dat dit voldoende is. 
Via de twee buraps zal bijstelling (naar boven of beneden) plaats vinden waar nodig. Het College kan 
dus niet garanderen dat uitgaven de komende jaren niet toenemen.  
 
Vraag 4c: 
De budgetverhoging van € 27.000 zet wel vraagtekens. Was deze niet te voorzien? Wordt er nu 
anders, eerder en of beter bestreden dan in 2019?? 
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Antwoord 
Gezien de explosieve toename van de rups wordt nu anders en meer bestreden. Dit is vastgelegd in 
het Plan van Aanpak. We bestrijden meer preventief en afhankelijk van de meldingen verwijderen we 
curatief.  
 
 
5. Proeftuin. 

Vraag 5a: 
Waardoor ontstaat het begrotingstekort op het project proeftuin?   
 
Antwoord 
Voordat de Corona-crisis uitbrak hadden wij de verwachting dat medio dit jaar het project zover 
gevorderd zou zijn dat wij geen gebruik meer zouden hoeven maken van de diensten van de externe 
projectleider. Als gevolg van de Corona-crisis is er vertraging opgetreden. Medewerkers zijn ziek 
geworden en daardoor hebben werkzaamheden stilgelegen. Verder zijn overleggen uitgesteld als 
gevolg van de Corona-crisis en is het niet altijd effectief gebleken om via Teams te vergaderen daar 
waar het gaat om bijvoorbeeld lobbyen bij stakeholders. Persoonlijk contact blijft cruciaal in een 
complex project als de Proeftuin. Wij zullen daarom het contract moeten verlengen.  
 
Vraag 5b: 
Hebben wij een projectleider die niet op het project maar op een tijdscontract is ingehuurd?  
 
Antwoord 
Ja.  
 
Vraag 5c: 
Als de kosten voor de projectleider doorliepen, waarvoor is de projectleider dan in de afgelopen 
maanden ingezet?  
 
Antwoord 
De projectleider declareert alleen daadwerkelijk gemaakte uren. Hij heeft zijn uren nu anders 
moeten inzetten om toch zoveel mogelijk de voortgang erin te houden.  
 
 
Vraag 6: 
Vind de vernieuwing van het burgerzakensysteem plaats zodat we in GHO verband gelijk lopen of 
wordt er geen rekening gehouden met GHO samenwerking op dit punt? 
 
Antwoord 
Het huidige burgerzakenpakket van Goirle wordt door de leverancier niet meer ondersteund en is 
daarmee einde levenstijd. Goirle moet dus dit pakket op korte termijn (vóór de verkiezingen in maart 
2021) vervangen. Omdat de aanbesteding van het burgerzakenpakket in Equalit-verband is 
vertraagd, is Goirle nu verplicht een eigenstandige keuze maken. Anders kan onze dienstverlening 
niet verder. Harmonisatie in GHO-verband is nog steeds het doel, maar kan pas later plaatsvinden.  
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Vraag 7: 
Bij GHO samenwerking ICT wordt een extra budget gevraagd van € 25.000. Wat is de verdeelsleutel 
ten aanzien van de kosten ICT (software, hardware, personeel en overhead) tussen de drie GHO 
gemeenten?  
 
Antwoord 
In principe is de verdeelsleutel: delen door drie. Dit kan echter per opdracht, taak of project 
verschillen op basis van het gebruik van een gemeente. Voor een dienst die wordt uitgevoerd voor 
alle drie de gemeenten worden alle drie de gemeenten ook gelijkwaardig aangeslagen (zoals een 
consultancy opdracht, inhuur projectleider, et cetera). Bij aankoop van softwareproducten ligt dit iets 
genuanceerder omdat er dan vaak modules worden afgenomen waarbij het zo kan zijn dat dat één of 
meer gemeenten geen gebruik maken van een module door verschillen in architectuur en behoeften 
(niet uitputtend). In dit geval hanteren we in de praktijk het principe ‘de gebruiker betaalt’, waarbij 
die gemeenten die specifieke aanvullende behoeften hebben hier ook voor betalen. 
 
 
Vraag 8: 
Hoe is het mogelijk dat we in 2019 weken lang met gekleurde tegels in de weer zijn en een bedrag 
van € 55.000,- dubbel wordt begroot? 
  
Antwoord 
Helaas is door een menselijke fout dit budget dubbel geraamd. Bij de analyse voor deze Burap is dat 
aan het licht gekomen. 
 
 
Vraag 9: 
Wat zijn de maatregelen die genomen worden om de tekorten in de komende twee kwartalen niet 
verder te laten oplopen. 
 
Antwoord 
Hiervoor wordt verwezen naar hetgeen hierover in het raadsvoorstel is opgenomen. 
 
 
Vraag 10. Uitstel afrekening TWM 
 
Vraag 10a: 
Tot wanneer is dit uitstel? 
 
Antwoord 
Dat is op dit moment nog niet bekend. Verwacht wordt dat dit in de tweede helft van 2020 duidelijk 
wordt. 
 
Vraag 10b: 
Uitstel is geen afstel. Het bedrag komt dus een van de volgende jaren als een positief resultaat in de 
begroting? 
 
Antwoord 
Ja, maar de exacte omvang en het precieze jaar van uitkeren zijn nog niet bekend.  
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Vraag 10 c: 
Is er een rentevergoeding van toepassing op het uitstel? 
 
Antwoord 
Nee, niet op de vergoeding als zodanig. Op dit moment vergoeden banken geen rente op 
aangehouden tegoeden. 
 
 
Vraag 11:  
Economie Tozo. De uitgekeerde voorschotten aan ondernemers zijn dat giften of leningen? 
 
Antwoord 
De voorschotten zijn giften omdat het allen aanvragen levensonderhoud betrof. Die zijn inmiddels 
ook definitief toegekend. (Er is 1 voorschot ten onrechte verstrekt en dit zal worden 
teruggevorderd.) Er worden ook bedrijfskredieten toegekend. Dat zijn leningen.  
 
 
Vraag 12: 
Interne bedrijfsvoering. U schrijft: ’Zo ligt het proces van organisatieontwikkeling nagenoeg stil’   
Waarom? Thuiswerken is in deze toch geen excuus?  
 
Antwoord 
Het proces rondom de organisatieontwikkeling kan zonder deelname van management en 
medewerkers geen doorgang vinden. Zeker in het begin van de crisis waarop “thuisblijven” het 
parool was en de medewerkers niet op het gemeentehuis mochten komen, waren overleg en 
afstemming (anders dan digitaal) niet mogelijk en zelfs verboden. Wij planden een bijeenkomst op 6 
april met alle medewerkers. Deze kon helaas niet doorgaan. Inmiddels hebben we wat meer beeld bij 
de Corona-crisis. In de tussentijd hebben medewerkers beslist niet stil gezeten. Naast regulier werk 
en corona-activiteiten is ook aandacht besteed aan het gewijzigde proces rondom de ontwikkeling 
van de organisatie. Het management is hier inmiddels weer druk mee aan de slag en zal college en 
medewerkers hier op korte termijn over informeren. Graag informeert het College u voor het 
zomerreces over de organisatie en de voortgang van het proces rondom de organisatieontwikkeling 
voor het zomerreces in een raadsinformatiebrief. 
 
 
Vraag 13: 
Programma 1. Onderhoud sportvelden. U schrijft: ‘de afgelopen jaren was steeds laat in het jaar pas 
duidelijk wat de totale kosten voor onderhoud van de terreinen zijn’. Hoe kan dit. 95 % van de 
werkzaamheden zijn ruim voor het seizoen al te plannen. Zijn wij hier afhankelijk van andere partijen 
die naar goeddunken geld uitgeven aan onderhoud? 
 
Antwoord 
Er is in het verleden geen goed meerjarenplan voor het onderhoud aan de terreinen opgesteld. Na 
invulling van de vacature van projectleider onderhoud en beheer is dit een taak die wordt opgepakt. 
 
 
Vraag 14: 
Huishoudelijke zorg/ WMO-begeleiding. Het aantal unieke cliënten is met 148 gestegen van 756 naar 
904 in 2019. Dat is bijna 20%. Hoe hoog is de stijging in de eerste 4 maanden van dit jaar 2020?  
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Antwoord 
In het 1e kwartaal 2020 is er geen stijging te zien van het aantal unieke klanten bij de WMO- 
begeleiding en bij hulp bij het huishouden. Er is zelfs een lichte daling van 904 naar 866 unieke 
klanten. Hierbij wordt nadrukkelijk een slag om de arm gehouden in verband met het Corona- effect.  
 
Vraag 15: 
Uitvoering WOZ/OZB. No cure no pay bureaus.  Welke maatregelen neemt het college tegen deze 
bureaus?  
 
 
Antwoord 
Op basis van landelijke wetgeving kan het college weinig doen tegen No cure no pay bureaus. 
Wat we wel kunnen doen is investeren in voorlichting en in een zogenaamd informeel traject. 
Vanaf 2021 gaan we hier actief op inzetten in GHO verband. We willen op deze manier aan onze 
inwoners duidelijk maken dat ze eenvoudig en zonder hulp een bezwaar kunnen indienen. 
We willen onze burgers er ook op wijzen dat het inschakelen van een No cure no pay bureau kosten 
met zich meebrengt, en dat de rekening hiervan betaald moet worden door onze gemeente. 
Dit kan leiden tot onnodige stijging van de OZB-tarieven.  
 
 
Vraag 16: 
De gemeente Goirle is eigenrisicodrager bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Kunt u een 
geanonimiseerd overzicht aanleveren waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen de 
kostenderving (de niet gewerkte uren, de vervangingskosten) afgezet tegen de kosten van een 
verzekering tegen ziekte en/of arbeidsongeschiktheid over de afgelopen 5 jaar? 
 
Antwoord 
De gemeente is eigen risicodrager bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. De kosten van een verzekering 
tegen ziekte zijn dan ook niet in beeld te brengen omdat wij ons hier simpelweg niet tegen kunnen 
verzekeren. Goirle is ook niet verzekerd wanneer medewerkers na een ziektetraject onverhoopt 
instromen in de WGA. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht hoogte van eventuele 
verzekeringspremies te achterhalen omdat die fluctueren onder invloed van verzuimpercentages en 
gerealiseerde instroom in de afgelopen jaren. 
 
 
Vraag 17: 
Was de verhoging van de pensioenvoorziening voor (voormalige) wethouder van ruim 5 ton niet te 
voorzien? De lage rente is er al een tijdje. 
 
Antwoord 
De omvang van de verhoging is redelijkerwijs niet te voorzien en het betreft een aanpassing van de 
voorziening in verband met toekomstige uitgaven. 
Voor het te hanteren rentepercentage bij de definitieve actuariële waarde-berekeningen (die wij in 
november of december ontvangen) wordt gekeken naar het percentage dat geldt per 30 september 
van het betreffende jaar. In de BZK circulaire 2019-0000606070 van 18 december 2019 is het 
rentepercentage gesteld op 0,290% (peildatum 30 september 2019). 
 
 
Vraag 18: 
Is het juist dat in 2019 kortlopende leningen zijn afgesloten voor € 6.000.000? Waarom kortlopend? 
Waarvoor ingezet? 
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Antwoord 
Dat is juist. Er wordt gekozen voor kortlopende geldleningen omdat dat de beste oplossing is. Het 
lenen van kort geld, in dit geval kasgeldleningen die wij aangaan, is interessant omdat hiervoor een 
negatieve rente in rekening wordt gebracht. Op dit moment is de rente -0,25% negatief. 
Pas wanneer wij dienen te consolideren zullen wij een vaste geldlening aangaan en dat is geregeld in 
de wet Fido (financiering decentrale overheden). Het dus een financieringsvraagstuk. 
 
 
 
 
Vraag 19:  
De eigen inkomsten van de gemeente zijn 14,72 % van het totaal. Hoe verhouden wij ons daarmee 
met andere vergelijkbare gemeenten? 
 
Antwoord 
Het achterhalen van die gegevens is niet snel te achterhalen. Daarvoor zouden wij bij verschillende 
gemeenten afzonderlijk navraag moeten doen. Voor wat betreft de inkomsten van de heffingen (ozb, 
rioolheffing en afvalstoffenheffing) kijken we naar onze positie in de lijst van de Coelo gids. 
In de paragraaf lokale heffingen op pagina 34 van de begroting 2020 hebben wij onze positie ten op 
zichte van het gemiddelde in Nederland geduid.  
Nederland telt per 1 januari 355 gemeenten. Goirle staat op de ranglijst voor de eigenaar-bewoner 
voor een meerpersoonshuishouden op plaats 248 hetgeen betekent dat 247 gemeenten goedkoper 
zijn. Voor de huurder meerpersoonshuishoudens staat Goirle op plaats 60. 
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Vragen VVD 
 
 
De VVD vraagt zich af of we niet te veel ruimte geven aan het ambtelijk apparaat met de 
bevoegdheid om te schuiven binnen taakvelden en thema’s. 
Rekening houdend met 350 taakvelden en 5 thema’s zouden niet door de raad gefiatteerde 
verschuivingen thans binnen de begroting potentieel om tonnen tot een miljoen gaan.  
 
Vraag 1: 
Waarom is met deze ruime mogelijkheid tot afwijken zo’n gedetailleerde begroting nog nodig? 
 
Antwoord 
Het BBV schrijft ca. 50 taakvelden voor. In Goirle zijn die verdeeld over 10 thema’s. Bij de vaststelling 
van de Financiële verordening in de raadsvergadering van 24 september 2019 is bepaald dat de 
gemeenteraad de budgetten autoriseert op het niveau van de thema’s. Daarbinnen heeft het college 
de bevoegdheid om de doelstellingen en activiteiten met het beschikbare budget te realiseren. Voor 
de uitvoering is een Regeling budgetbeheer vastgesteld door het college, waarin mandaat wordt 
verleend voor het aangaan van verplichtingen binnen taakvelden door de ambtelijke organisatie. 
Voor de uitvoering is een gedetailleerde begroting nodig.  
 
 
De VVD is van mening dat regels voor interne controle essentieel zijn. 
 
Vraag 2a:  
Is er nog steeds sprake van zgn. 10-ogen-principe in de interne controle? 
(ter info: Budgetbeheerder, budgetverantwoordelijke, financieel consulent. Bij afwijkingen van 
> € 5.000 worden de verantwoordelijke wethouder en de financieel wethouder geïnformeerd. Deze 
brengen hun dekkingsadvies in het college. Dat kan leiden tot een raadsvoorstel). 
 
Vraag 2b: 
Indien dit niet zo is, waarom is dit dan los gelaten en hoe is dit nu geregeld? 
 
Antwoord 
Dit is in de Regeling budgetbeheer vastgelegd. Binnen taakvelden en binnen maximale bedragen 
mogen kredietbeheerders verplichtingen aangaan. Het ‘aantal ogen’ dat de verplichting beoordeelt is 
afhankelijk van de hoogte van het bedrag. Na de kredietbeheerder, eventueel het afdelingshoofd en 
bij hogere bedragen de gemeentesecretaris, beoordeelt de financieel consulent de verplichting.  
 
 
De VVD vindt dat het schuiven binnen het budgetbeheer zonder dat daarbij de raad wordt 
geïnformeerd te ruim is vastgesteld. 
 
Vraag 3 a: 
Bent u ertoe bereid om de ruimte voor ambtelijke aanpassingen te verkleinen, tot bijvoorbeeld 
maximaal € 5.000 per thema? 
 
Antwoord 
Er is voor het college geen ruimte om het budget per thema te overschrijden en voor de ambtelijke 
organisatie geen ruimte om het budget per taakveld te overschrijden. (Dreigende) overschrijdingen 
moeten worden gemeld bij gemeenteraad resp. het college.  
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Vraag 3b: 
Bent u met ons van mening dat de raad i.h.k.v. zijn budgetrecht over dreigende overschrijding > 
€ 5000 zo spoedig mogelijk dient te worden geïnformeerd, zodat hij kan meebeslissen. 
 
Antwoord 
Ja. 
 
 
In de gemeentewet is een indemniteitsprocedure opgenomen. Dit betekent dat overschrijdingen en 
uitgaven die niet in de begroting zijn opgenomen in de jaarrekening niet goedgekeurd kunnen 
worden.  
Gezien de traagheid van het informeren van de raad over overschrijdingen is de kans groot dat onze 
raad wordt geconfronteerd met een indemniteitsprobleem. 
 
Vraag 4:  
Bent u bereid maatregelen te nemen om deze situatie te voorkomen door de raad steeds tijdig te 
informeren.  
 
Antwoord 
In overleg met het auditcomité is de huidige regeling door de raad vastgesteld. In twee 
bestuursrapportages wordt de raad geïnformeerd over (dreigende) overschrijdingen en indien nodig 
tussentijds via raadsinformatiebrieven. Wij herkennen niet de door u gemelde traagheid van het 
informeren.  
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Vragen SP  
 
 
Bestuursrapportage en jaarrekening 
 
Vraag 1: 
Wordt het bruisfonds en de incidentele subsidie voor dit jaar alleen niet gebruikt of wordt het 
afgeschaft? 
 
Antwoord 
Ons advies aan de raad is om alleen voor dit jaar een deel van het budget weg te bezuinigen.  
 
 
Vraag 2: 
Waarom dan niet het budget voor citymarketing gebruiken, wat ook 10.000 bedraagt jaarlijks, wat 
ook voor evenementen wordt gebruikt om Goirle op de kaart te zetten, waar het bruisfonds lokale 
evenementen stimuleert? 

 
Antwoord 
Het budget voor citymarketing van € 10.000 is bedoeld voor de Streetrace. Wij hebben de toezegging 
aan de organisatie om ze dit jaar nog eenmalig dat budget te geven. Overigens is de Streetrace dit 
jaar vanwege Corona niet doorgegaan maar  volgend jaar kan de organisatie alsnog aanspraak maken 
op het budget.  
 
 
Vraag 3: 
Als ik het goed lees is de regionale jeugdzorg vooral een kostenpost dan de lokale jeugdzorg? 
 
Antwoord 
Het klopt dat de regionale jeugdzorg een grotere kostenpost is dan de lokale jeugdzorg. Dit komt 
door wat er onder valt: 
De post regionale jeugdzorg bestaat uit zorg die is ingezet voor Goirlese en Rielse jeugdigen, maar die 
loopt via de zorgaanbieders die we gezamenlijk regionaal hebben gecontracteerd met de regio Hart 
van Brabant. Dit zijn de zogenaamde arrangementen.  
De post lokale jeugdzorg bestaat uit zorg waarbij de ouders/verzorgers van Goirlese en Rielse 
jeugdigen een PGB (Persoonsgebonden Budget) hebben. Dit betekent dat deze ouders/verzorgers 
zelf de beschikking krijgen over een potje met geld om de zorg voor hun kind in te kopen.  
Het overgrote deel van de zorg wordt verstrekt in arrangementen, niet in pgb’s. Daarom is de post 
regionale jeugdzorg veel groter, dan lokale jeugdzorg. De posten regionale en lokale jeugdzorg 
samen bevatten de totale kosten van jeugdzorg ingezet voor Goirlese en Rielse Jeugdigen. 
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Vragen Lijst Riel Goirle 
 
 
Verkoop van bezittingen zoals gronden en gebouwen. 
 
Vraag 1a: 
Is er een afwegingskader of zijn er beleidsregels waarmee afwegingen voor verkoop van bezittingen 
worden gemaakt? 
 
Antwoord 
Nee.  
 
Vraag 1b: 
Op welke wijze wordt de raad betrokken bij de verkoop van bezittingen van de gemeente? 
 
Antwoord 
Uiteraard wordt uw raad erbij betrokken wanneer wij een gebouw als sporthal De Haspel of het 
Zorgcentrum zouden gaan verkopen. Daarvoor zal uw raad een afweging moeten maken tussen het 
belang van het betreffende gebouw, bijv. in het kader van sport en gezondheidsbeleid en de 
noodzaak om inkomsten te genereren en onderhoudskosten te verlagen.  
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Vragen CDA 
 
Vraag 1: 
De interne organisatie. Hier wordt helemaal niet op ingegaan in de burap zelf, terwijl er wel een 
bezuinigingsopgaaf ligt. Daarnaast zien we in het raadsvoorstel wel een voorstel staan van 
vacaturestop en vermindering externe inhuur. Welke stappen zijn hier al in ondernomen? Als er een 
voorstel voor vacaturestop Is, hoe rijmt dat met de vele vacatures die we voorbij zien komen? Het 
gaat ons erom dat we worden meegenomen in de ideeën die hier achter liggen. We weten dat de 
bedrijfsvoering niet bij de raad ligt, maar de uitgaven wel. Bovendien is ons keer op keer (op keer) 
beloofd dat we hierin mee worden genomen. Dat gebeurt tot nu toe nog altijd veel te weinig. Graag 
tekst en uitleg. 
 
Antwoord 
In de burap wordt in tekstueel opzicht niet ingegaan op de interne organisatie. Echter de ambtelijke 
organisatie wil de rest van het jaar nog strikter kijken naar de invulling van vrijvallende vacatures 
(later invullen, niet volledig invullen en alleen inhuren als het echt niet anders kan).  
Het kan dus wel zijn dat werkzaamheden later of beperkt worden uitgevoerd. Dit betekent niet dat 
we een vacaturestop voor nieuwe functies of een uitbreiding van de formatie  gaan voeren want dit 
is niet realistisch.  Het feit is dat we veel eenpitters hebben, waardoor het niet openstellen van een 
vacature zou kunnen leiden tot het niet meer vervullen van bv wettelijke taken of cruciale 
werkzaamheden.  
Concreet betekent dit dat we naast de opgelegde bezuinigingen in de begroting € 75.000 (2020)-  
€ 150.000 (2021) - € 225.000 (2022) en € 300.000 (2023) een opdracht hebben van € 200.000 op de 
ambtelijke organisatie. Dit gaan we invullen door een nog strikter vacaturebeleid. 
Over de ontwikkelingen in de organisatie wordt u binnenkort in een RIB geïnformeerd. 
 
 
Vraag 2: 
Verkoop bezittingen. Dit wordt in het raadsvoorstel zeer kort benoemd. Kan hier dieper op in worden 
gegaan? Met concrete locaties en bedragen? 
 
Antwoord 
Wij hebben in het raadsvoorstel de verkoop van gronden en gebouwen slechts als voorbeeld 
genoemd. Hier ligt geen uitgewerkt plan met concrete bedragen en locaties aan ten grondslag. 
 

 


