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1 LRG Waarom stelt het college voor de A-voorstellen buiten de discussie over de

strategische heroriëntatie te houden en wil het daar nu al duidelijkheid over?
Kortom: waarom is dat zo belangrijk? En kan het college per voorstel aangeven
waarom het als 'A-voorstel' is gekwalificeerd? 

In Goirle is de afgelopen jaren steeds een primaire begroting vastgesteld waar -aan de hand van tegels-
nog zaken aan werden toegevoegd (beleid) en onttrokken (bezuinigingen). Daardoor geeft de primaire
begroting (zoals vastgesteld in november van enig jaar) op dit moment geen compleet overzicht en heb
je er altijd aanvullende stukken bij nodig. Om te zorgen dat de primaire begroting -waarop tussentijdse
en eindverantwoording plaats heeft- zo compleet mogelijk is, heeft het de voorkeur om datgene wat als
'zeker' kan worden beschouwd daarin al kan worden opgenomen. Dat schept in één overzicht een
integraler beeld voor inwoner, raad, college en ambtelijke organisatie. Voor de begroting geldt dus: hoe
completer, hoe beter. 
Het college verwacht dat de raad de onvermijdelijkheid en onuitstelbaarheid van de A-voorstellen
onderschrijft op basis van de hieronder aanvullend gegeven informatie. Als raad en college daarover
hetzelfde oordeel hebben kunnen die voorstellen vast worden meegenomen in het proces om de
begroting op te stellen en kunnen ze worden verwerkt in de primaire begroting en wordt een eerste
stap gezet richting een completer beeld. Op de individuele voorstellen gaan wij hieronder in. 

1a LRG  a.Regionale samenwerking leerplicht 
In overleg met de regiogemeenten is er een onderzoek geweest naar
samenwerking op het terrein van leerplicht in de regio Hart van Brabant. Het
scenario "één team, één taak" vanuit het regionaal werkende team
Leerplicht/RMC in Tilburg is verkozen tot het meest haalbare scenario. Per 1
augustus 2021 start de regionale samenwerking leerplicht Hart van Brabant.
Naast het primair onderwijs, wordt ook voortgezet onderwijs meegenomen.
Met name daar is de mogelijke uitval het grootst. Door te werken vanuit een
regionaal team is er altijd up-to-date kennis aanwezig, minder kwetsbaarheid bij
ziekte en/of vakanties en kan er een professionaliseringsslag plaatsvinden. Dit is
niet haalbaar door leerplicht lokaal of sub regionaal te organiseren. Dit alles
draagt bij aan betere ontwikkelkansen voor kinderen wat o.a. leidt tot minder
problematiek op latere leeftijd. Goirle betaalt nu niet mee aan Tilburg voor de
huidige dienstverlening leerplicht. In de gemeentebegroting is een bedrag van €
42.007 begroot voor leerplicht (primair onderwijs) . De totale kosten voor de
regionale samenwerking leerplicht bedragen € 68.346. Voor Goirle verwachten
we daarmee een toename van de kosten. Daar tegenover staat een toename
van kwaliteit, passende inzet fte, professionalisering en verbetering op het
gebied van continuïteit en beschikbaarheid. Voor 2022 en verder ontbreekt er
nog een structureel bedrag van € 26.339. Dit bedrag is noodzakelijk om te
komen tot een goede regionale inkoop van Leerplicht.
Vraag: waarom vindt het college dit onvermijdelijk, onontkoombaar en
onuitstelbaar? 

Uit de formatiemeter van Ingrado, de brancheorganisatie van Leerplicht en het Regionaal Meld- en
Coordinatiepunt blijkt dat wij 0,79 fte voor leerplichttaken moeten inzetten om aan onze wettelijke
verplichting te voldoen. De tot nu toe geraamde middelen voor leerplicht waren gebaseerd op een
schatting van 0,5 fte. Een aanvullend budget van € 26.300 is daarmee onvermijdelijk. Doordat we dit in
regionaal verband oppakken maken we gebruik van een ‘all inclusive’ pakket: voor het bedrag van de
formatie worden alle leerplichttaken uitgevoerd: zittingen bij rechtbank, jaarrapportages,
leerplichttelling, overhead, systemen, netwerken en up to date blijven met wet- en regelgeving.
Daarmee komt het wettelijk vereiste bedrag volledig ten goede aan het contact met kinderen, ouders en
scholen. 
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1b LRG  b.Effecten van de coronacrisis 

De economische crisis als gevolg van corona heeft geleid tot meer
uitkeringsgerechtigden (+7,5% in 2020). Wij verwachten dat bij het wegvallen
van de economische steunpakketten ook veel ondernemers en ZZP'ers het
alsnog niet redden om hun bedrijf te continueren. Deze fase zal naar onze
verwachting nog geruime tijd duren. Voor deze inwoners zijn extra maatregelen
nodig om hen weer perspectief te bieden. Die maatregelen bestaan uit
intensivering van de re-integratie en advisering om eventueel een andere
richting in te gaan met het eigen bedrijf. We doen dit in nauwe samenwerking
met het regionaal mobiliteitscentrum, opgericht als onderdeel van de landelijke
steunmaatregelen. Het is van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium
ondersteuning en advies aan te bieden om grotere problemen op termijn te
voorkomen. Behalve extra inzet op re-integratie verwachten we ook dat het
beroep op minimabeleid, schuldhulpdienstverlening en Wmo-voorzieningen zal
toenemen. Ook zien we dat de problematiek onder jongeren complexer wordt.
Vooralsnog gaan we ervan uit dat dit binnen de bestaande budgetten en de
extra budgetten vanuit het Rijk opgevangen kan worden. Bij het opstellen van
de begroting 2022 is hier mogelijk meer over bekend, anders pas in de loop van
2022.
Vraag: waarom vindt het college dit onvermijdelijk, onontkoombaar en
onuitstelbaar?

De effecten van de corona-crisis zijn bij de A-voorstellen niet nader gekwantificeerd maar opgenomen
als PM-post. Daarmee geeft het college het signaal af dat deze kosten onvermijdelijk, onontkoombaar
en onuitstelbaar zijn; het bieden van steun aan onze inwoners en ondernemers is in de nafase van de
pandemie een belangrijke taak. In dekking kan worden voorzien door de extra rijksmiddelen die via de
corona steunpakketten zijn toegekend. 

1c LRG  c.Rotonde Tijvoortsebaan/Turnhoutsebaan 
Voor de rotonde Tijvoortsebaan/Turnhoutsebaan blijken de verkregen middelen
onvoldoende om het werk te kunnen uitvoeren. We houden rekening met extra
kapitaallasten. 
Vraag: waarom vindt het college dit onvermijdelijk, onontkoombaar en
onuitstelbaar?

De kruising Turnhoutsebaan/Tijvoortsebaan staat bekend als een gevaarlijke kruising, waar de afgelopen 
jaren relatief veel ongelukken zijn gebeurd, zelfs met dodelijke afloop. De aanleg van een rotonde
verbetert de veiligheid op dit punt aanzienlijk. De voorbereiding van het werk is een paar jaar geleden in
de ijskast gezet, vanwege de ontwikkelingen rond de proeftuin Fokmast, die grote invloed hebben op de
vormgeving van de rotonde. Zodra er duidelijkheid en zekerheid is over de inrichting van de Fokmast
moet de voorbereiding van de aanleg van de rotonde z.s.m. worden opgepakt om verkeersslachtoffers
te voorkomen. Wanneer bekend is hoe de infrastructuur voor de Proeftuin eruit komt te zien, moeten
we dat onmiddellijk gaan uitvoeren in het kader van de vereisten die de Provincie heeft gesteld. 

1d LRG  d.Civieltechnische werken: Brug Nieuwkerksbaantje
Voor de vervanging van de brug in het Nieuwkerksbaantje over de Poppelse Leij
is € 170.000 nodig. 
Vraag: waarom vindt het college dit onvermijdelijk, onontkoombaar en
onuitstelbaar?

De brug verkeert in een slechte staat en is aan einde levensfase. Dit is veroorzaakt door overbelasting.
De constructieve veiligheid is niet gewaarborgd, verwacht wordt dat deze brug binnen 3 jaar zal
bezwijken. Momenteel is uit voorzorg al een aslastbeperking toegepast van 5 ton. Vervanging van de
brug is noodzakelijk. 
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1e LRG  e.Civieltechnische werken: Brug Poppelseweg/Nieuwe Lei 

Vooruitlopend op het meerjaren onderhoudsplan dat we volgend jaar afronden
moeten in 2022 twee bruggen hersteld worden. Voor de brug in de
Poppelseweg over de nieuwe Leij moet € 125.000 gereserveerd worden voor
noodzakelijk onderhoud. 
Vraag: waarom vindt het college dit onvermijdelijk, onontkoombaar en
onuitstelbaar?

De brug verkeert over het algemeen in een matige staat van onderhoud. Dit wordt veroorzaakt door
een grote hoeveelheid betonschades, overbelasting van de vleugelwand en veroudering van diverse
bouwdelen zoals leuning, slijtlaag en de asfaltconstructie. Om op termijn de duurzaamheid, veiligheid en
functionaliteit te kunnen waarborgen dienen diverse onderhoudsacties uitgevoerd te worden. Dit ter
voorkoming van ernstige en onvergeeflijke nalatigheid. Het verder uitstellen van noodzakelijk
onderhoud zorgt voor een progressieve afname van de kwaliteit. Kapitaalvernietiging vindt plaats,
omdat de herstelkosten progressief toenemen. Nog belangrijker is dat de veiligheid van de
weggebruiker niet meer gegarandeerd kan worden. Vanuit het oogpunt van veiligheid en
kostenbesparing moet de brug zo snel mogelijk worden hersteld. 

1f LRG  f.Omgevingswet 
De Omgevingswet treedt in werking op ... In 2029 moeten alle verplichte
maatregelen geïmplementeerd zijn. Om daar uiteindelijk toe te komen moet
nog veel werk worden verzet, we stellen voor hiervoor budget vrij te maken: 
1) De taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving nemen de
komende jaren eerst nog toe. Beleidsstukken en verordeningen moeten worden
aangepast aan de omgevingsvisie en er is extra capaciteit nodig om te leren
werken met nieuwe instrumenten als de omgevingstafel en kwaliteitsborging
voor het bouwen. Voorgesteld wordt voor 2022, 2023 en 2024 extra budget van
€ 50.000 te reserveren voor VTH-taken. 
2) Als de wet in werking treedt werken we met een tijdelijk omgevingsplan
waarin alle ruimtelijke plannen, verordeningen en regels van de bruidsschat van
het Rijk zijn samengevoegd. Het opstellen van het verplichte definitieve plan in
2023 kost € 50.000. 
3) Het college heeft besloten de verplichte milieueffectrapportage uit te voeren
bij ofwel de herziening van de omgevingsvisie (2024) en/of bij het
omgevingsplan en/of in het kader van een projectplan. Hiervoor dient een
bedrag te worden gereserveerd van € 50.000. 
4) De Omgevingsvisie moet tweejaarlijks worden geëvalueerd en geactualiseerd.
Hierbij worden inwoners en ketenpartners betrokken. Hiervoor dient een
bedrag te worden gereserveerd van € 40.000. 
5) Binnen de Omgevingswet zijn gemeenten verplicht de geluidemissie te
monitoren. Van alle wegen met meer dan 1000 voertuigen per etmaal wordt de
basisgeluidemissie (BGE) bepaald en van de bedrijventerreinen het
geluidsreductieplafond. We verwachten hier een budget nodig te hebben van €
20.000 per jaar tot aan 2027.
Vraag: waarom vindt het college dit onvermijdelijk, onontkoombaar en
onuitstelbaar?

De Omgevingswet treedt in werking op 1 juli 2022. Uitstel met een half jaar is nodig gebleken om alle
betrokken partijen (rijk, gemeenten, waterschappen, provincies en uitvoeringsdiensten) meer tijd te
geven om de overgang naar het nieuwe stelsel voor te bereiden en te oefenen met de aansluiting op de
landelijke voorzieningen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Uitvoering van alle genoemde
taken is wettelijk verplicht. Om op tijd klaar te zijn moet nog hard worden doorgewerkt en zijn alle
gevraagde financiële middelen onverminderd nodig. We ontvangen geen gelden vanuit de rijksoverheid
voor de invoering van de Omgevingswet. 
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1g LRG  g.Groen 

Met het oog op klimaatadaptatie en het stimuleren van biodiversiteit wordt op
dit moment een nieuw programma groen opgesteld. Het beleid wordt
geactualiseerd met o.a. de nieuwe thema's klimaatadaptatie en biodiversiteit.
In het bijbehorende uitvoeringsprogramma worden maatregelen genoemd die
vorm moeten geven aan de visie en de ambities. Daarbij hoort ook een
financiële paragraaf die in de begroting voor 2022 en verder wordt opgenomen.
Vooruitlopend op besluitvorming op het programma Groen, wordt voor 2022 €
50.000 gevraagd om de eerste acties die voortvloeien uit het nieuwe
programma uit te voeren. Het gaat dan met name om de extra maatregelen
voor klimaat en biodiversiteit die nu nog niet in het reguliere groenonderhoud
vallen, maar die wel zijn vastgelegd in het klimaatakkoord.
Vraag: waarom vindt het college dit onvermijdelijk, onontkoombaar en
onuitstelbaar?

De raad heeft een startnotitie programma groen vastgesteld waarin ambities zijn omschreven voor
klimaat en biodiversiteit. Zonder geld is daaraan geen uitvoering te geven. Vanuit water en verkeer
worden maatregelen genomen om te ontharden (Programma water-klimaatmaatregelen). Waar
verharding uit gaat, moet er groen in. Als we dat niet doen blijft er braak terrein liggen. Bermen
bloemrijk inzaaien is o.a. nodig in de strijd tegen de eikenprocessierups en zorgt voor meer draagvlak bij
inwoners als we het maaibeheer aanpassen. Als we dat niet doen, levert dat mogelijk overlast en
(gezondheids)klachten op van inwoners. De kosten voor bestrijding van de rups worden hoger. 

1h LRG  h.Brandveiligheid 
De gemeente is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van bluswater. Daar
horen ook brandputten bij. Brandputten zijn putten waaruit de brandweer
grond- of oppervlaktewater kan pompen; zij worden ook voor grote branden
gebruikt. Doordat er tussen gemeente en veiligheidsregio onduidelijkheid was
over de verantwoordelijkheid voor de brandputten is er achterstallig onderhoud
ontstaan. Momenteel functioneren 12 van de 45 brandputten onvoldoende; zij
zijn afgekeurd door de veiligheidsregio en moeten zo snel mogelijk vervangen
worden. Dit vergt een investering van € 170.000, die bij voorkeur in één jaar
moet worden uitgevoerd.
Vraag: waarom vindt het college dit onvermijdelijk, onontkoombaar en
onuitstelbaar?

De afgekeurde brandputten leveren niet genoeg bluswater, waardoor bij brand de schade toeneemt en
de gemeente hiervoor verantwoordelijk wordt gesteld. Voorzien in brandputten is een wettelijke
verplichting. 

1i LRG  i.Informa e- en communica evoorzieningen raad 
Op grond van de Verordening rechtspositie Raads-, commissie- en burgerleden
gemeente Goirle 2019 stelt het college van burgemeester en wethouders ten
laste van de gemeente aan een raadslid, een wethouder of de burgemeester
voor de duur van de uitoefening van zijn functie informatie- en
communicatievoorzieningen ter beschikking. Na de verkiezingen van 2022
verstrekken we daarom de raads- en burgerleden een tablet (iPad) zodat zij
goed zijn toegerust om hun werk als raads- en burgerlid adequaat en digitaal te
kunnen uitvoeren. 
Vraag: waarom vindt het college dit onvermijdelijk, onontkoombaar en
onuitstelbaar?

Het college hecht er belang aan dat de raads- en burgerleden goed zijn toegerust om hun werk goed te
doen. In het digitale tijdperk is het daarom van belang om apparatuur te verstrekken die het ontsluiten
van raadstukken op een makkelijke manier mogelijk maakt. Het digitaal werken is bovendien
duurzamer, wat een van de ambities uit het bestuursakkoord is.  
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1j LRG  j.Herverzekeren risico's wet APPA

De gemeente loopt financiële risico's bij mogelijke duurzame
arbeidsongeschiktheid en overlijden van bestuurders. Vanwege de omvang van
deze risico's wordt in het tweede kwartaal 2021 nog een raadsvoorstel
voorbereid en aangeboden. Met de financiële consequenties daarvan moet al
wel rekening worden gehouden.
In het kader van de Wet APPA is de gemeente in feite pensioen- en sociale
zekerheidsuitvoerder. Op dit vlak ontbreekt de benodigde vakkennis en
daarmee zijn we onvoldoende in staat op alle fronten te anticiperen op
voortdurende wijzigingen in complexe wet- en regelgeving op dit gebied en
bestuurders op dit punt adequaat te kunnen informeren. Daarom stelt het
college voor de uitvoering en administratie van de Wet APPA, waarin dan ook
de verzekeringscomponent wordt meegenomen, in een totaaloplossing uit te
besteden aan een externe partij.
Vraag: waarom vindt het college dit onvermijdelijk, onontkoombaar en
onuitstelbaar?

Het herverzekeren van de risico's in het kader van de wet Appa is nodig omdat de gemeente in de
huidige tijd de financiële risico's van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en/of overlijden van
bestuurders niet meer kan afwentelen op de algemene weerstandsreserve. Bovendien schrijft de BBV
voor dat een uitkering als gevolg van de wet Appa in voorkomende gevallen direct uit de lopende
begroting van enig jaar beschikbaar wordt gesteld. Door deze risico's te verzekeren voorkomen we een
last op de exploitatie. 
Voor wat betreft het outsourcen van de uitvoering en administratie kan worden gesteld dat de
complexiteit van de wet Appa is toegenomen. Op een aantal onderdelen ontbreekt het aan
deskundigheid om adequaat te kunnen adviseren naar bestuurders. Het college ziet het als een
zorgplicht in het kader van goed werkgeverschap om hier toch in te kunnen voorzien. 

1k LRG  k.Digitale toegankelijkheid
In maart 2018 heeft de gemeenteraad de inclusie agenda opgesteld. In deze
agenda draait het erom dat voorzieningen voor mensen met een beperking een
plek krijgen in ons beleid en in ontwikkelingen. Op 23 september 2020 is de Wet
digitale overheid ingegaan. Deze wetgeving stelt dat informatie voor iedereen –
met of zonder beperking – bruikbaar moet zijn. Als gemeente moeten wij
voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid, een onderdeel van de
Wet digitale overheid. De eisen en verplichtingen op het gebied van digitale
toegankelijkheid gelden niet alleen voor www.goirle.nl maar voor alle websites
en webapplicaties waar we eigenaar van zijn, aan meebetalen of mede-
opdrachtgever voor zijn. We moeten aanpassingen doen in systemen en
documenten en tweejaarlijks een audit om te blijven voldoen aan deze wet. Dit
draagt ook bij aan een van de doelen uit het bestuursakkoord om te
bewerkstelligen dat in het kader van inclusie iedereen mee kan doen.
Vraag: waarom vindt het college dit onvermijdelijk, onontkoombaar en
onuitstelbaar?

Het college is van mening dat iedereen mee moet kunnen doen. Dat geldt zeker ook voor het kunnen
ontsluiten van informatie via onze website, en websites en -applicaties waar we eigenaar van zijn.
Bovendien is het een wettelijke plicht.
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1l LRG  l.Personeel

Sinds de begroting 2019 dekten we tijdelijk een aantal formatieplaatsen uit de
algemene weerstandsreserve voor de duur van drie jaren. De verwachting was
hierbij dat binnen een termijn van drie jaar een deel van de formatie niet meer
nodig zou zijn vanwege (regionale) samenwerking, doorontwikkeling, realisatie
van doelen of afname van het takenpakket. Dat is nog niet het geval. De
Provincie staat niet toe dat deze formatie nog langer uit de AWR wordt
bekostigd. Daarom moeten we deze formatie onder brengen in de reguliere
begroting. 
Vraag: waarom vindt het college dit onvermijdelijk, onontkoombaar en
onuitstelbaar?

Het betreft hier een tweetal vaste, essentiële formatieplaatsen (juridisch medewerker en
applicatiebeheer) en twee tijdelijke formatieplaatsen waarvoor de Provincie dekking uit de AWR niet
langer toestaat. Voor de tijdelijke formatieplaatsen geldt dat deze eindigen per medio 2022. Voor één
van deze twee tijdelijke formatieplaatsen wordt voorgesteld deze structureel te maken, maar dat is
opgenomen onder de B-voorstellen. Het voorstel bij de A-voorstellen gaat feitelijk uitsluitend over het
niet langer mogen hanteren van de dekking uit de AWR. 

1m LRG  m.Intranet 
Het huidige platform waar ons intranet op draait wordt vanaf december 2021
niet meer ondersteund door de leverancier. Dit betekent dat we over moeten
gaan op een nieuw intranet. Dit geldt ook voor het intranet van Hilvarenbeek en
Oisterwijk en ons gezamenlijke intranet.
Vraag: waarom vindt het college dit onvermijdelijk, onontkoombaar en
onuitstelbaar?

Het intranet is een belangrijk communicatiemiddel voor de organisatie. Recente ontwikkelingen op welk
gebied dan ook die van belang zijn voor onze medewerkers kunnen via ons intranet makkelijk en
centraal worden geplaats en gevonden. Het voorkomt onnodig veel mailverkeer en is efficiënt. In de
huidige tijd niet meer weg te denken in een moderne bedrijfsvoering. 

2a LRG Loonkosten
We moeten het personeel iets te bieden hebben. Is het percentage loonstijging
alleen de CAO? 

Percentage loonstijging is inderdaad alleen de cao. Binnen ons huidige functiewaarderingsysteem is
enkel sprake van loonsverhogingen indien veranderingen van een functie zodanig zijn dat dit in een
herwaardering leidt tot een andere inschaling. Dat komt sporadisch voor. Binnen de cao-
onderhandelingen wordt echter ook op andere zaken ingezet, zoals loopbaan-en mobiliteitsbeleid,
levensfasebestendig beleid, vitaliteitsbeleid, en thuiswerkvergoeding. De uitkomst is echter nog
onzeker.

2b PAG Loonkosten
Is van mening dat het percentage dat voor loonstijging wordt gehanteerd niet
reëel is. 

Bij de Meicirculaire 2020, verwerkt in onze begroting 2021, werd uitgegaan van een stijging van 3,1%
van de salarissen in 2021, en is daarom zo opgenomen in de perspectiefnota. Voor de
meerjarenbegroting vanaf 2022 is een percentage van 2% opgenomen. Vakbonden hebben ingezet op
een loonontwikkeling van 3,5%, welke later is bijgesteld naar 2,75% (voor één jaar). Het college acht
daarom een raming van 2% reëel.

3 VVD Brug
Merkt op dat voor de brug over de Poppelse Nieuwe Leij € 225.000,00 wordt
gevoteerd. Waarom wordt dit niet geactiveerd? 

Het herstel van de brug in de Poppelseweg over de Nieuwe Leij kost € 125.000 in plaats van € 225.000.
Het herstel mag volgens de BBV niet geactiveerd worden omdat het groot onderhoud is. 
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4 PAG Proeftuin/Rotonde

Er wordt budget gevraagd voor de proeftuin. Is er geen winst te halen als we
zaken combineren met het Gorpsbaantje?
De wethouder zou navragen of er nog mogelijkheden zijn voor bijdragen
Turnhoutsebaan van de provincie. Kunnen we geen andere oplossing als
verkeerslichten toepassen, die goedkoper is?

Het is inderdaad de bedoeling om de aanleg van de rotonde, de aanleg van infrastructuur voor de
proeftuin Fokmast en de aanpassingen aan de Nieuwkerksedijk-Zuid en het Nieuwkerksbaantje te
combineren in één project, i.v.m. de vele raakvlakken, (kosten)efficiëntie, aanbestedingsvoordeel en het
beperken van faalkosten. De financiële vergoeding die we in 2009 van de provincie hebben ontvangen
bij de overdracht van de Turnhoutsebaan naar onze gemeente is nadrukkelijk benoemd als afkoopsom
voor zowel het onderhoud en beheer van de weg als aanpassing van alle kruispunten. Voor alle
kruisingen in de Turnhoutsebaan is al eerder onderzocht of er rotondes of verkeerslichten zouden
moeten worden toegepast. Bij deze kruising is een rotonde noodzakelijk i.v.m. de doorstroming.
Overigens is een kruispunt met verkeerslichten niet goedkoper, zo blijkt uit eerdere projecten, zeker niet 
op het gebied van onderhoud en beheer. 

5 VVD OZB
Als het beter gaat, zou de OZB weer verlaagd moeten worden. Kan, wanneer we
de bijdrage in de kosten Jeugdzorg ontvangen, dit dan worden ingezet voor OZB-
verlaging?

De rijksmiddelen die worden toegekend voor compensatie van de tekorten op de jeugdzorg zijn feitelijk
een algemeen dekkingsmiddel. Het verdeelmodel van het rijk is immers geen bestedingsmodel. Het is
uiteindelijk aan de raad om te bepalen waarvoor deze middelen worden ingezet. Indien uw raad er voor
kiest om hiermee een verlaging van de OZB mogelijk te maken, of een andere beleidskeuze maakt,
betekent dat dat deze middelen niet kunnen worden ingezet als dekkingsmiddel voor reeds voorziene
tekorten. Die moeten dan vervolgens weer op een andere manier moet worden gedicht.

Definitief na college 25.06.2021
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