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__________________________________________________________________________________ 
 
Op 18 april 2017 ontvingen wij (een) vra(a)g(en) van de Lijst Riel Goirle. Hieronder treft u de gestelde 
vraag of vragen aan, met het daarbij behorende antwoord: 
 
Vraag: Pagina 16, secretariaat voor de commissie voor bezwaarschriften: het aantal ingediende 
bezwaarschriften is de laatste jaren aanmerkelijk gegroeid. Heeft de gemeente hier een verklaring 
voor? Kan uitgesplitst worden over welke onderwerpen er bezwaarschriften zijn ingediend? 
Verwacht de gemeente dat de inzet van mediation tot een daling zou kunnen leiden? 

Antwoord: De verklaring is gelegen in het feit dat we 3 grote taken erbij hebben gekregen waarvoor 
de gemeente ook verantwoordelijk is geworden (decentralisaties). Dat betekent dat ook op die 
terreinen beschikkingen worden afgegeven waar dat voorheen niet gebeurde, met als gevolg meer 
bezwaarschriften (kamer Sociale Zaken) . Ook het aantal handhavingsverzoeken (kamer Algemene 
Zaken) is toegenomen. Deze handhavingsverzoeken lenen zich veelal minder goed voor mediation. 
Mediation of vooroverleg ter voorkoming van rechtsgang wordt waar mogelijk al ingezet. Hierover 
ontvangt de raad zoals toegezegd in de raadsvergadering van 11 april 21017 nog apart informatie. 
Een daling wordt dan ook niet verwacht. 

Vraag: Pagina 19, vervanging toegangssysteem parkeergarage de Hovel: wat gaat er daadwerkelijk 
veranderen? Welke functionele aanvullingen worden er uitgevoerd? 

Antwoord: Op dit moment is het niet mogelijk het 10-jaar oude toegangssysteem zelf te bedienen of 
wijzigingen door te voeren. Zo moet er bijvoorbeeld steeds een bedrijf komen om de openingstijden te 
wijzigen indien dat nodig is (denk aan kermis, etc.). Het einde van de technische levensduur van het 
toegangssysteem is in zicht en bovendien stopt de ondersteuning van dat bedrijf op afzienbare 
termijn; tijdige vervanging is daarom noodzakelijk. Na vervanging kunnen we zelf wijzigingen 
doorvoeren (bijvoorbeeld door de beheerder van de parkeergarage). 

Vraag: Pagina 21, C.C. Jan van Besouw: de voorgestelde verhoging van de subsidie aan het SCAG 
wordt als een p.m.-post opgevoerd. We gaan ervan uit dat er tenminste een indicatie van de 
hoogte van het bedrag gegeven kan worden en dat dit ook zal gebeuren voordat de Voorjaarsnota 
wordt besproken in de gemeenteraad. 
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Antwoord: Als gevolg van het vertrek van een huurder zijn wij samen met het bestuur van het SCAG 
aan de slag om de negatieve gevolgen hiervan tot een minimum te beperken. Het is niet te zeggen in 
hoeverre dit zal slagen en wat voorts het gemeentelijke standpunt daarin zal zijn. Om een indicatie te 
geven van de cijfers: de ingediende begroting van het SCAG 2017 sloot met een tekort van ca. 
€ 40.000,00. De jaarrekening 2016 sloot met een tekort van ca. € 45.000,00. Het is nu nog niet 
duidelijk of deze tekorten een structureel of een incidenteel karakter hebben. Met het opnemen van 
deze p.m. post hebben we gemeend uw raad van dit signaal in kennis te stellen; bij de begroting 
zullen wij uw raad voorstellen of en zo ja in hoeverre de gemeente kan en wil bijdragen aan dit 
probleem.   

Vraag: Pagina 21, sportterreinen: is er al meer bekend over een mogelijke BTW-heffing over de 
huurprijs die de sportverenigingen betalen? 

Antwoord: Ja. Het ministerie zal deze Btw-heffing gaan doorvoeren. Het VNG is op dit moment in 
overleg om te bezien hoe dit gecompenseerd gaat worden. 

__________________________________________________________________________________ 


