
Raadsvoorstel Overhevelen budgetten van 2019 naar 2020 
Beantwoording van de vragen die zijn gesteld tijdens de oordeelsvormende vergadering d.d. 28 
januari 2020. 
 
PAG, Henk Gabriëls, vraag over OAB-middelen 

Heeft rondom het beleid lokaal onderwijs en subsidies Back to Basics de vraag naar het onderzoek 
van de CED roep. Als dit voor 2021 is vindt hij dit niet kunnen. Want daardoor leg je middelen vast. 
 
Voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 ontvangt de gemeente een 
specifieke uitkering*. Binnen de regeling is er de mogelijkheid om het budget (deels) door te 
schuiven. 
*Specifieke uitkeringen 
Bij specifieke uitkeringen gaat het om geld dat gemeenten van het Rijk ontvangen en moeten 
besteden aan bepaalde taken (medebewindstaken). Het Rijk heeft het geld dus geoormerkt. 
Gemeenten moeten bij het Rijk verantwoorden hoe ze het geld hebben besteed. Als een gemeente 
de specifieke uitkering niet volledig uitgeeft, moet het restant terug naar het Rijk. 
 
 
Lijst Riel Goirle 
 
Programma 1 Inwoner 
Thema 1.3 Zorg en activering Advieskosten € 30.000 
In een recent verleden waren er enkele 10-duizende euro’s beschikbaar om te bekijken hoe de 
gemeente moest omgaan met big data. Nu wordt er in dit stuk aangegeven dat een reeds 
aangeschaft systeem waarin big data kan worden verwerkt en gevisualiseerd te willen laten 
inrichten. Wij vinden het een groot bedrag, al weet ik uit eigen ervaring dat het bedrag in de markt 
niet ongewoon is. Wat wij ons afvragen is waarom deze kosten geheel ten lasten van dit 
programmaonderdeel worden gebracht; deze software is tenslotte breder inzetbaar. Ook vragen wij 
ons af waarom dit destijds niet in bij de implementatie is meegenomen. Maar goed meten is weten 
en mogelijk kunnen we hiermee de data onttrekken die we nodig hebben om beter te kunnen 
sturen. 
 
Vraag is tijdens de oordeelsvormendevergadering d.d. 28 januari 2020 beantwoord door wethouder 
Poos 
 
Programma 3 Bedrijvigheid 
Thema 1.3 Uitbestede werkzaamheden € 130.000 
In dit deel staat aangegeven dat er, ik citeer ‘door 
slimme inzet van formatie geen kosten gemaakt zijn voor de 
werkzaamheden van de coördinator’. Hierdoor hoefde maar liefst € 50.000 niet te worden 
uitgegeven; toch wil men nu het begrootte budget uit 2019 meenemen naar 2020. Daarmee, zo is 
het idee moeten regionale inburgeringstrajecten kunnen worden ingekocht. 
Daarnaast wordt voorgesteld om € 70.000 overhevelen ten behoeve van taal en reintegratietrajecten 
voor vergunninghouders, mede ter ondersteuning van de inburgering. 
Hoewel Lijst Riel Goirle van mening is dat we deze doelgroep moeten steunen en faciliteren bij de 
inburgering vragen wij ons af of de budgetten in relatie tot de problematiek niet te ruim zijn. Ook 
hebben wij het idee dat de kosten voor deze ondersteuning en facilitering al in de begroting van 
2020 zijn opgenomen. Wij denken dan ook dat deze middelen, á € 130.000 ook best naar de AWR 
hadden gekund. 
 



Vraag is tijdens de oordeelsvormendevergadering d.d. 28 januari 2020 beantwoord door wethouder 
Immink 
 
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead 
Thema 5.2 Overhead € 145.500 
Advieskosten, Conferenties, cursussen en bijscholing, Overige goederen en diensten 
Door het niet kunnen invullen van diverse vacatures heeft de organisatie de begrootte investering 
in 2019 niet tengelde kunnen maken. Wij gaan er eigenlijk vanuit dat lopende projecten reeds zijn 
begroot en voorgenomen projecten in de begroting van 2020 zijn meegenomen. 
Het is in onze ogen toch iets wat simpel om deze budgetten á ruim €145.000, in een tijd van 
bezuiniging zo maar over te hevelen en als extra budget mee te nemen naar het volgend jaar. 
 
Lopende projecten die zijn begroot in 2019 worden niet automatisch meegenomen in de begroting 
2020. 
Het overhevelen van budget is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Als we niets zouden doen 
dan vervalt het niet gebruikte budget. Middel vloeien dan op die manier terug naar de algemene 
reserve. 
Het betreft een incidenteel budget voor organisatieontwikkeling en dienstverlening. De activiteiten 
lopen verder door in 2020, dat kan alleen als het budget wordt overgeheveld. 
 


