
Vragen van Lijst Riel Goirle nav Programmabegroting 2011

• Op blz 9 van het kort bestek worden bij verschillende vereningingen de doelen 
vervangen. Zijn deze versleten ? zijn deze afgeschreven ? of zijn dit investeringen 
voor andere zaken dan doelen ?

• In het meerjaren onderhoudsplan komen we heel veel zaken tegen die in loop van de 
komende jaren achterhaald zijn. Enkele voorbeelden; in 2014 wordt er voor € 
40.000,00 een vloeistof dichte vloer aanleggen in de brandweerkazerne Goirle. Maar 
in 2014 is er mogelijk al een nieuwe. Gymzaal Riel € 236.000,00 in 2014 ondanks dat 
maar in stand gehouden wordt tot 2014. Waarom wordt dit zo gedaan ? Dit geeft 
toch een vertekend beeld in de meerjarenbegroting en die komt op deze manier op 
een negatief saldo uit.

• Op blz 5 van het kort bestek staat: uitkeringen het kader van WWB-werk worden 
vanaf 2011 ten laste gebracht van het participatiebudget. Kunt u dit uitleggen ? ten 
laste gebracht van het participatiebudget.

• Blz. 89, besteding niet gebonden is ; Hondenbelasting € 111.678,00. Dat is toch wel 
een gebonden belasting ? 

• Horen planschades niet bij de financiele risico’s ? en is dat bedrag niet veel te laag ?

• Blz. 51 in de laatste zin zijn eind 2010 alternatieve voorstellen gedaan. Maar eind 
2010 moet het nog worden !!! Wat klopt hier niet ?

• Blz. 74 € 5.378,00 door autonome prijsstijgingen bij de Stichting Jong. Wat zijn 
autonome prijsstijgingen ?

• Blz 75 bij het elektronisch kinddossier wordt een hogere uitkering ontvangen. Hoe 
hoog is die?

• Er zijn heel veel oudere budgetten overgeheveld naar 2010. Daardoor onstaan lagere 
lasten. Is dit de zogenaamde onderuitputting.



Vragen CDA fractie naar aanleiding van Programmabegroting 2011

Pag 27 communicatie en voorlichting €3000

Budgetverhoging €2100 + €1500= €3600? Tel/tikfout?

Pag 33 veiligheid: ontmantelen hennepkwekerijen: is het wettelijk toegestaan de kosten 
hiervan, behalve op de vervuilers te verhalen, het restant te boeken bij de afvalinzameling 
(zie ook pag 35 openbare orde €10.000 ruiming hennep idem)?

Pag 35 integrale veiligheid: €1000 vuurwerkproject: zit dat bedrag niet reeds in de begroting 
van Stichting Jong?

Pag 49 vergunningverlening:  leges bouwprojecten: hoe verhoudt zich die €800.000 
bijstelling in Burap I 2010 met de tekst in Begroting in kort bestek, pag 5, laatste bullit, 
redenering is niet duidelijk;

Pag 61 Stichting Recreatie en toerisme € 5.000: moet deze subsidie die structureel wordt 
voorgesteld niet meegewogen worden in “Back to Basics”?

Pag 65 Passend Onderwijs, laatste zin: wie bepaalt wanneer welke regierol de gemeente 
toebedeeld zal krijgen?

Pag 65 en Pag 69 Wanneer kan de raad de visie op VVE Goirle Breed verwachten?

Pag 74 ONTG0512 Welk belang dient het als de bijdrage onderhoud en energie SCAG op dit 
product geboekt wordt ten laste van dit programma, waar dit voorheen in een ander 
programma zat?

Pag 75 REBO0709 Sportterreinen en –accomodaties: de lasten zijn lager, worden hier niet 
appelen en peren bij elkaar geteld?(zeer verschillende posten, zijn die op één hoop te 
vegen) Graag toelichting;



Pag 78 Kunst en Cultuur €5.000: waarom wordt deze subsidie die structureel kan gaan 
worden – nu 3e keer voorgesteld - niet meegewogen in “Back to Basics”?

Pag 82 5.6.6 graag enige toelichting op posten MDVO 0804, MDV0809 en MDV0811, hoge 
posten, enige toelichting graag: wat krijgen we ervoor?

Pag 85 5.6.8 meerjarenbegroting, post MDV0808 kinderopvang €15.000, waarvoor is dit 
structurele budget precies?

Pag 96 OND0906 kunnen de lagere beschikking (€2.561.008) niet traceren. Graag 
toelichting;

Pag 105 Financiële positie: graag de getallen van het vorig jaar om makkelijk te kunnen 
vergelijken;

Pag 107 midden: tekst correctie bouwleges strookt niet met saldo programma (pag 54) 
graag toelichting. 

Algemeen: Op basis van waarvan wordt besloten tot lagere en/of hogere toerekening uren 
bij de diverse productramingen?



Vragen SP fractie naar aanleiding van Programmabegroting 2011

Blz 33 VVHO601
 
Betaling veiligheidshuis.
 
In 2009 was er geen factuur ontvangen en derhalve werd er ook niets betaald. 
Betekent dit dat in 2010 2 keer betaald is nl 2009 en 2010?
 
Programma 3 Ontwikkeling Ruimte
 
Over diverse onderdelen zijn er eenmalige budgetten verstrekt over 2010 voor een 
bedrag van 322.000. Worden deze budgetten in 2010 helemaal verbruikt?
 
Programma 4 Beheer Ruimte
 
Eenmalige budgetten over 2010 414.000. Worden deze in 2010 helemaal verbruikt ?
 
Programma 5 Welzijn
 
ONTO509
 
de zin : lagere lasten uitvoeringskosten WMO ad 20.000, daar niet extra wordt 
beschikt over de reserve WMO voor diverse uitvoeringskosten WMO.
 
Wij begrijpen deze zin niet !!!
 
 
Programma 6 Burgers
 
MDVO811
 
lagere lasten WMO psychosociaal 27.627, wordt veroorzaakt doordat de 
rijksuitkering is komen te vervallen.
Bestaan deze mensen ineens niet meer ?
 
 
Algemene vraag:
 
Wat zijn de kosten van inhuur personeel???
Dit kan ik niet lezen in de verzamel en consolidatiestaat!!!
 
Blz 39  GGA Gebiedsgerichte aanpak
 
Wat is er de laatste 5 jaar ingediend en wat is er ontvangen aan gelden?
 



blz 32
 
Waarom zijn de lasten de brandweer in 2010 en 2011 op 0 begroot ?
 
blz 23
 
Wat zijn de totale kosten van catering bij activiteiten? Specificatie a.u.b.?
 
blz 13
 
vervallen bijdrage nadelig saldo Diamant saldo 2011.
Wat is daarvan de oorzaak?
Wordt het contract met de Diamantgroep nog nader bekeken?
 

blz 54
 
REBO708
 
de lasten van 50,000 onderhoud gebouwen worden overgeheveld naar afdeling 
Ontwikkeling terwijl het eerder op onderhoud van het CCJVB was verantwoord?
Waarom deze overheveling?
 
 
 
 

Vragen PvdA Begroting 2011



Opbrengst OZB: is bij de geraamde opbrengst rekening gehouden met waardedaling van het 
onroerend goed?

Beheerstoelichting, pagina 60: uitbreiding formatie medewerker personeelsrestaurant 0,56 
fte en 1 fte voor het product riolering: op basis van welke besluiten wordt deze uitbreiding 
gerealiseerd?

Programma 2, Openbare orde en veiligheid

Blz. 35, aanpak hennepkwekerijen: wat kost een ontruiming en hoeveel worden er 
gemiddeld jaarlijks in Goirle ontruimd?

Programma 3, Ontwikkeling Ruimte

Blz 39, Parkeerbeleid: Graag uitleg wat wordt bedoeld met laatste zin. Hoe ruimt dit met het 
besluit van de raad bij vaststelling van de begroting 2010 inzake parkeerbelasting invoeren? 

Blz. 40, STIKA: Wat gaat de gemeente concreet doen in 2011? 

Blz 40, Milieubeleid: Zijn er in 2011 nog acties die worden gedaan in het kader van het 
klimaatbeleid? Staat niets over vermeld.

Blz 45: Landelijk gebied. In totaal wordt er € 30.000,00 geïnvesteerd in het Streekhuis. 
Welke concrete actie, producten of projecten worden hiervoor in 2011 uitgevoerd of staan er 
in de planning?

Programma 4. Beheer ruimte

Blz 52, beheer en onderhoud accommodaties: Welke risico’s lopen we nu de 
klimaatbeheersing in het gemeentehuis pas in 2011 wordt uitgevoerd?

Blz. 55, Handhaving: Hier worden hogere uren aan toegerekend (€35.800,- ) Is hier sprake 
van uitbreiding formatie of verschuiving van uren van vergunningverlening?

Blz.60. Diverse  investeringen infraplan rioleringen 2011-2014. Is hierbij sprake van 
inhaalslag van onderhoudsniveau? De totale investeringen 2011-2014 rioleringen zijn niet 
kostendekkend volgens overzichtstaat blz 58.  Waaruit komt de dekking voor de hogere 
uitgaven?

Programma 5, Welzijn

Blz. 77, financiering bemoeizorg: is dat een gemeentelijke verplichting?

Blz. 78, schoolmaatschappelijk werk VO, is dat een taak van de gemeente?

Paragraaf Grondbeleid (blz 143):

- Complex Centrum: Hoe hoog is de voorziening centrumplan?

- Complex Vier Kwartieren III: Wat zijn de redenen van het nadelig saldo van € 
735.000,00? 



OPMERKINGEN EN VRAGEN VVD NAV PROGRAMMABEGROTING 2011

Algemeen

Het spreekt voor zich dat de VVD respect en waardering heeft voor de samenstellers van de 
programmabegroting en de onderliggende stukken. 

Voor een goed begrip van de programmabegroting zijn de bijlagen behorende bij de begro-
ting zeker van belang. 

Ook voor de verstandige leek is en blijft de begroting een moeilijk leesbaar en zeer uitvoerig 
stuk. 

Enkele suggesties voor verbeteringen: de onderdelen “wat mag het kosten” en  “Meer-
jarenbegroting” combineren tot één overzicht. Dit verbetert de leesbaarheid en voorkomt 
dubbel op te nemen informatie en cijfers. 

Verwijzingen naar pagina’s van de bijlagen zijn ook dienstig. Dit bespaart de lezer zoekwerk. 
Denk bijvoorbeeld aan het hoofdstuk “Treasury” waar de financieringstekorten worden ge-
noemd. Een en ander geldt echter ook voor andere onderdelen. 

Ook verwijzingen naar pagina’s in de begroting zelf besparen lees- en zoektijd. 

De VVD vraagt zich af of de zeer gedetailleerde opsomming van afwijkingen in baten en 
lasten dienstig is. Wij kunnen ons voorstellen dat dit compacter kan. 

Zelfde bedragen die op verschillende plaatsen in de begroting worden genoemd dienen ook 
aan elkaar gelijk te zijn. 

In de begroting zijn baten voorzien van een negatief teken en worden lasten positief gepre-
senteerd. Dit lijkt ons geen algemeen gebruik. Wij willen niet suggereren dat alle lasten van 
een negatief teken moeten worden voorzien, doch dit zou wel voor einduitkomsten en/of 
conclusies kunnen. 

Taalkundige onjuistheden en typefouten zijn door de VVD niet beoordeeld. Op een enkele 
uitzondering na treft u hierover geen opmerkingen aan. 

Opmerkingen en vragen:



• Bladzijde 14: 
Het sluitend saldo van de begroting zou € 36.477 bedragen, echter € 231.000 -/- nieuw 
beleid € 194.349 = € 36.651. 

• Bladzijde 27:
Hoe zijn de lasten nieuw beleid ad € 87.562 berekend?

• Bladzijde 31:
De investeringskosten voor de brandweerkazerne bedragen op deze pagina € 1.816.755; 

op bladzijde 34 wordt een bedrag genoemd van € 2.085.072. 

• Bladzijde 38:
Hoe sluiten de eerste 4 zinnen aan met de bevindingen van het uitgevoerde woonbe-
hoeften-onderzoek?

• Bladzijde 41:
Wat staat er onder “Ruimtelijke Ontwikkeling Goirle” onder “Kwantitatieve doelstelling 
(in-dicator)”. 

• Bladzijde 42:
Is onder het hoofd “grondexploitatie” in 2011 ook de aankoop van gronden in het Riels 
Kwadrant opgenomen? 

• Bladzijde 43:
Onder  grondexploitatie  is  vermeld  dat  de  grondverwervingskosten  voor  het  Riels 
Kwadrant lager zijn geraamd. Is de conclusie juist dat de grondverwerving dus opge-
nomen is? (zie ook bladzijde 42).

• Bladzijde 49:
De  legesopbrengsten worden middels  een te  vormen reserve  geëgaliseerd.  Waarom 
doen we dit  wel  voor de legesopbrengsten en niet voor de rentekosten? In  2010 is 



immers een lening van ca € 12 mio met een looptijd van 5 jaren tegen een zeer lage 
rente afgesloten. 

• Bladzijde 50:
Onder het hoofd “riolering” staat de zin “eind 2010 worden onderbouwde voorstellen 
voor een verwachte verhoging van de rioolheffing gedaan bij de begrotingsbehandeling”. 
Op bladzijde 121 van de begroting zijn de tarieven toch al vastgelegd?

• Bladzijde 61:
Hoe is de post “mutaties reserves nieuw beleid” ad € 403.058 opgebouwd?

• Bladzijde 78:
De post “mutaties reserves bestaand beleid” bedraagt € 616.329, op bladzijde 93 wordt 
vermeld € 620.829 (programma 5). Het verschil is exact € 4.500, hetgeen zou kunnen 
duiden op een cijferverwisseling. 

• Bladzijde 93:
Hier is vermeld dat beschikt wordt over de reserve riolering tot een bedrag groot 

€ 182.097,07. Op bladzijde 92 is echter vermeld dat dit bedrag gedekt wordt door aan-
wending van de AWR.  Dit laatste lijkt ons juist, omdat er immers geen reserve riolering 
is. 

• Bladzijde 97:
Wat is de oorzaak van de circa € 11,5 mio lasten in 2009 bij “OND0906”? 

(nog te analyseren aan de hand van de jaarrekening 2009).

• Bladzijde 107:
Zie de eerdere opmerking over het batig saldo van de begroting. 

• Bladzijde 114:
Het verloop van de AWR op deze pagina is niet duidelijk. Gesteld wordt dat de AWR eind 
2011 € 2.219.000 zal bedragen. In de bijlage is een bedrag genoemd groot € 2.223.490. 
Als dit laatste bedrag vergeleken wordt met de minimumpositie van de AWR is er inder-
daad een vrije ruimte van € 245.000. In het andere geval bedraagt de vrije ruimte 

€ 240.000. Wat is nu goed? 



Onbenutte belastingcapaciteit: Hoe is de onderlinge verhouding van de bedragen?

• Bladzijde 116:
Hoe sluit het bedrag van de algemene reserve grondexploitatie ad € 3.828.000 met blad-
zijde 28/29 van de bijlage?

• Bladzijde 119:
In de eerste zin van de derde alinea onder 9.2.2 staat “begroting 2010”. Dit moet zijn 
2011. 

Zie  hier  de  opmerking dat  de  egalisatiereserve tarieven riolering  nihil  is.  Zie  in  dit 
verband onze opmerking bij bladzijde 92 en 93.

• Bladzijde 125:
Onder “Kerktoren Riel” is vermeld dat zowel in 2009 als in 2010 getracht is om een sub-
sidie voor de reconstructie te verkrijgen. Is dat juist?

• Bladzijde 128:
Wat is de definitie van het begrotingstotaal? Op deze bladzijde is vermeld € 67.208K, op 
bladzijde 53 in de bijlagen is vermeld € 67.914K. De totale baten van de begroting be-
dragen € 67.856K. Welk bedrag is nu juist?

• Bladzijde 129:
Hier  is  melding  gemaakt  van  een  nieuw  aan  te  trekken  lening  groot  €  16,1  mio. 
Waarvoor  dient  deze  lening?  Oorspronkelijk  geplande  verwerving  gronden  Riels 
Kwadrant?

Tot zover. 

Goirle, 30-09-2010

10.00 uur.

Johan Swaans, 



Fractievoorzitter VVD Goirle en Riel


