
 

 

Pagina 1 van 4 

 

 

Geacht college, 

 

De VVD-fractie verzoekt u schriftelijk antwoord te geven op de onderstaande vragen: 

 

Algemeen 

In de begroting lezen wij herhaaldelijk: 

“De raad stelde op 5 juli 2022 de uitgangspunten voor de begroting 2023 vast (o.a. indexerings- en 

rentepercentages). De financiële consequenties daarvan zijn in themaramingen opgenomen. 

Daarnaast bevat de themaraming ook beleidsvoornemens. Een deel daarvan vindt zijn oorsprong in 

het bestuursakkoord ‘Goirle: Sterk en in balans”.  

 

Het daarop te baseren Uitvoeringsprogramma van het college moet uitsluitsel geven of deze 

voorstellen ook daadwerkelijk in 2023 tot uitvoering komen. Daarnaast vormen knelpunten in de 

formatie, zowel in omvang als invulling daarvan in de huidige arbeidsmarkt, een actueel risico voor 

de voortgang van het reguliere werk en de ambities uit het bestuursakkoord”. 

 

- De situatie zoals u die omschrijft is zorgelijk. Mocht het nodig zijn, wie bepaalt er dan welke 

taken er niet meer worden uitgevoerd c.q. worden opgepakt uit het bestuursakkoord? Heeft de 

raad hier een stem in? 

 

In het persbericht van 18 september j.l. vermeldt het college het volgende: 
 
‘Nu er (tijdelijk) financieel wat lucht is, kunnen we achterstallig onderhoud in de publieke ruimte 
aanpakken. Het college trekt bijvoorbeeld geld uit voor noodzakelijke werkzaamheden op de 
sportvelden.’ 
 
- Kunt u een overzicht geven van het totale achterstallige onderhoud in de publieke ruimten en de 

geschatte kosten per onderdeel? 
- Welk achterstallig onderhoud wil het college, naast werkzaamheden op de sportvelden, 

aanpakken en is het beschikbare budget ook voldoende om dit volledig uit te voeren? 
- Is het vanwege de incidentele financiële meevallers mogelijk om versneld méér achterstallig 

onderhoud in de publieke ruimte aan te pakken en om zaken die in het recente verleden zijn 
wegbezuinigd weer te her installeren (denk aan bankjes, vuilnisbakken, etc.)? En, zo ja, wat 
bijvoorbeeld? 

 

  

Aan Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle 

Betreft Schriftelijke vragen over de begroting 2023-2026 

Datum 25 september 2022 
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Pag.4 ad. 3. 

De beheersmaatregelen in het sociaal domein hebben effect, dit is zichtbaar op de jeugdzorg en de 

persoonsgebonden budgetten. De budgetbijstellingen van jeugdzorg (€ 345.000) en Persoons 

gebonden budget (€ 150.000) zijn structureel op de taakstelling van € 775.000 in mindering gebracht 

en hebben hierdoor geen effect op de uitgangspositie. Daarnaast hebben we incidentele voor- en 

nadelen. 

- Kunt u nader toelichten en specificeren wat die incidentele voor- en nadelen zijn? 

 

Programma 1 inwoner 

 

Thema 1.2 Onderwijs 

Pag. 19 Indicatoren 

Het absoluut verzuim van leerplichtige leerlingen is in Goirle van 1.5 in 2019 gestegen naar 3.3. in 

2021. In geheel Nederland is dat van 2.4 gestegen naar 2.5. Het relatief verzuim leerplichtige 

leerlingen is in Goirle van 15 in 2019 gedaald naar 14 in 2021. In geheel Nederland is dat van 29 

gedaald naar 19. 

- Hoe komt het dat het absoluut verzuim in Goirle veel sterker toeneemt dan in geheel 

Nederland? 

- Hoe komt het dat het relatief verzuim in Goirle veel langzamer daalt dan in geheel Nederland? 

 

Thema 1.3 Zorg en indicering 

Pag. 22 Wij constateren dat er behoorlijk wat gegevens in het overzicht gemist worden. 

- Waarom zijn de cijfers van 2021 niet allemaal gevuld? 

- Hoe komt dat in de Lokale indicatoren (bron: eigen onderzoek, GGD, RIVM) de cijfers van 2020 

niet opgenomen staan ? 

 

Programma 2 leefomgeving 

Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebrek 

Pag. 30 bullet 5 Optimale fietsinfrastructuur 

- In de raad is gesproken over een fietsverbinding over de A58 van Goirle naar Tilburg ter hoogte 

van de wijk Bakertand. Waarom is deze verbinding hier niet opgenomen. 

- Wanneer kunnen we het gedetailleerde kostenoverzicht tegemoet zien van het fietspad Goirle-

Gilze?  

 

Pag. 32 Indicatoren 

In de tabel ontbreekt het aantal nieuwgebouwde woningen in 2021 zowel landelijk als in Goirle. 

- Hoeveel nieuwe woningen zijn er 2021 gebouwd?  

 

Pag.35 Openbare verlichting 

In maart 2022 besloot het college, in lijn met de strategische heroriëntatie, geen besluiten over 

structurele uitgaven te nemen die vooruitlopen op nog door de raad te maken keuzes. Toch is dat 

hier wel gebeurd. 
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- Zijn er nog meer besluiten, in lijn met de strategische heroriëntatie, uitgesteld over structurele 

uitgaven? Zo ja, welke zijn dat? 

 

Thema 2.2. Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen 

Pag.40 Indicatoren 

In de tabel ontbreken de gegevens van de omvang van het huishoudelijk afval in de gemeente Goirle 

over de jaren 2019, 2020 en 2021. Bij geheel Nederland ontbreekt 2021. 

In dezelfde tabel staan bij 2019, 2020 en 2021 de gegevens van hernieuwbare elektriciteit. Bij geheel 

Nederland ontbreekt 2021. 

- Wat is de omvang van het huishoudelijk afval in onze gemeente gemeten per jaar in de jaren 

2019, 2020 en 2021?  

- Bij hernieuwbare elektriciteit denken wij op dit moment, wat Goirle betreft, alleen aan 

zonnepanelen. Is dat juist of zijn er meerdere duurzame bronnen? 

 

Thema 2.2 Zorg voor veilige leefomgeving 

Pag. 43 Indicatoren 

In de tabel ontbreken voor zowel Goirle als geheel Nederland alle gegevens over 2021.  

- Wilt u de gegevens van 2021 toevoegen. 

 

Programma 3 Bedrijvigheid 

Thema 3.1 Bedrijvigheid 

Pag.48 Indicatoren 

In de tabel ontbreken over zowel Goirle als geheel Nederland bij de punten 1 en 2 de gegevens over 

2021. 

- Wat is de functiemengingsindex in 2021 in Goirle (en eventueel in geheel Nederland? 

- Hoeveel bedrijfsvestigingen zijn er in 2021 in Goirle (en hoeveel in geheel Nederland) is 2021? 

 

Programma 4 Bestuur en organisatie 

Thema 4.1. Bestuur 

Pag.51Te behalen resultaten 

In de tabel ontbreken de gegevens over Goirle in 2020 en 2021. 

- Wat was het cijfer voor Goirle in 2020 en wat in 2021? 

 

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead 

Thema 5.2 Overhead 

Vraag 

Pag.63 Berekening overhead 

- Wat wordt er precies bedoeld met: “opslag op directe salarislasten (toegepast bij 

afvalstoffenheffing en rioolheffing)”? 
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Pag. 65 Opdracht tot vermindering van structurele uitgaven 2 x € 2 miljoen 

- Wanneer verwacht u de uitkomst van de herbeoordeling op nut en noodzaak van alle 

gemeentelijke uitgaven? 

- Wie bepaalt uiteindelijk wat nut en noodzaak is? Wordt de raad hierbij betrokken? 

- Wanneer worden de eerste zichtbare bezuiniging verwacht? 

 

Paragraaf Lokale heffingen 

Pag. 67 Uitgangspunten 

Tabel: rioolheffing stijgt met 24,0%. Optie: inzet egalisatievoorziening 

- In 2018 is gebruik gemaakt van de egalisatievoorziening voor het afvaldomein. Komt de 

egalisatievoorziening voor het riool uit dezelfde egalisatievoorziening als voor afval?  

- Waar komt het geld dat in de voorziening wordt gestopt vandaan? 

- Om welk bedrag gaat het hier? 

 

Paragraaf verbonden partijen 

Pag. 89 laatste bullet 

Vanaf 2009 tot 2019 liep een procedure over de schadeloosstelling voor de verkoop van de 

drinkwateractiviteiten van NV TWM een Brabant Water NV. In 2023 wordt een voorlopige 

afrekening verwacht. In de brief van de gemeente Tilburg van 4 september 2019 staat dat de 

gemeente Goirle aandeelhouder is voor 9,1 % 

- Welk bedrag verwacht de gemeente Goirle? 

 

Vraag over het Collegeadvies programmabegroting 

Collegeadvies; Onderste regel op pagina 2  

- Het college verwacht incidenteel voordelen vanuit de regionale inkoop zijnde een bedrag van 

€202.000,- kunt u uitleggen hoe dit bedrag is berekend en wanneer krijgt men hier zekerheid 

over? 

 

 

 

 

 

 

In afwachting van uw reactie, 

Namens de fractie VVD Goirle, 

 

Ad van Beurden 


