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Object Omschrijving Kosten- Omschrijving Oude Vermeer- Vermin- Nieuwe 
nummer soort begroting meerdering dering begroting 

P2 Openbare orde en veiligheid 4343405 Uitbestede werkz.h. 8.800,00 7.200,00 0,00 16.000,00
P2 Openbare orde en veiligheid 4343805 Advieskosten 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

totaal openbare orde en veiligheid 22.200,00 0,00

P3 Ontwikkeling ruimte 4000002 Niet staat C kaplast 30.948,00 0,00 -30.948,00 0,00
P3 Ontwikkeling ruimte 4343405 Uitbestede werkz.h. 74.419,00 70.000,00 0,00 144.419,00
P3 Ontwikkeling ruimte 4343805 Advieskosten 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
P3 Ontwikkeling ruimte 4343899 Ov goed en dienst 8.676,00 6.000,00 0,00 14.676,00
P3 Ontwikkeling ruimte 4730001 Afschrijvingen 1.067.191,89 73.628,00 0,00 1.140.819,89
P3 Ontwikkeling ruimte 4730002 Extra afschrijvingen 0,00 205.000,00 0,00 205.000,00
P3 Ontwikkeling ruimte 4740001 Toegerek rente kap.w 771.152,16 53.650,00 0,00 824.802,16

totaal ruimte 414.278,00 -30.948,00

P4 Sociaal domein 4300001 Inhuur personeel 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
P4 Sociaal domein 4343405 Uitbestede werkz.h. 31.200,00 137.730,00 0,00 168.930,00
P4 Sociaal domein 4343899 Ov goed en dienst 3.050,00 11.500,00 0,00 14.550,00
P4 Sociaal domein 4425001 Subsidies 0,00 55.980,00 0,00 55.980,00
P4 Sociaal domein 4730001 Afschrijvingen 223.732,87 4.961,00 0,00 228.693,87
P4 Sociaal domein 4740001 Toegerek rente kap.w 81.270,90 1.549,00 0,00 82.819,90

totaal sociaal domein 241.720,00 0,00



Object Omschrijving Kosten- Omschrijving Oude Vermeer- Vermin- Nieuwe 
nummer soort begroting meerdering dering begroting 

OVERHEAD Overhead 4110133 Salarissen BDO 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
OVERHEAD Overhead 4110137 Salarissen MDV 213.559,00 62.000,00 0,00 275.559,00
OVERHEAD Overhead 4300001 Inhuur personeel 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
OVERHEAD Overhead 4343205 Licenties 283.350,00 7.450,00 0,00 290.800,00
OVERHEAD Overhead 4343206 Netwerkverbindingen 8.510,00 20.000,00 0,00 28.510,00
OVERHEAD Overhead 4343405 Uitbestede werkz.h. 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
OVERHEAD Overhead 4343499 Onderhoud diversen 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
OVERHEAD Overhead 4343802 Tel.-telefax-zendm. 91.975,00 750,00 0,00 92.725,00
OVERHEAD Overhead 4343805 Advieskosten 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
OVERHEAD Overhead 4343807 Contr.deeln.don. 0,00 15.500,00 0,00 15.500,00

totaal overhead 253.700,00 0,00

Sub-totaal 931.898,00 -30.948,00

AD Algemene dekkingsmiddelen 4000001 Res.tbv uitv act.pla 900.950,00 0,00 -900.950,00 0,00

Totaal exploitatie 931.898,00 -931.898,00



Object Omschrijving Kosten- Omschrijving Oude Vermeer- Vermin- Nieuwe 
nummer soort begroting meerdering dering begroting 

Investeringen 

K05110025 1e inrichting 21e groep den Bongerd 4333216 Div kstn kapitaalw. 0,00 14.500,00 0,00 14.500,00
K05113009 Asbestsanering Mill Hill 4430101 Inv.bijdr aan derden 0,00 6.300,00 0,00 6.300,00
K05120004 Vervangingen SCAG (diversen) 4333244 Inventaris 0,00 41.200,00 0,00 41.200,00
K07010021 Cyclisch vervanging speeltoestellen 2017 4333228 Speelvoorzieningen 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
K07020007 Uitvoering GVVP 2017 4333222 Verkeersmaatr. etc. 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
K07030032 Verbreding Bels Lijntje 4333216 Div kstn kapitaalw. 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
K07030038 Parkeerstroken Tiburgseweg 4333211 Verharding 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
K07040014 Vervanging verlichting 2017 4333214 Verl./brandkr. 0,00 123.000,00 0,00 123.000,00
K07080081 Cyclisch onderhoud gem.gebouwen 2017 4333208 Onderhoud gebouwen 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
K07990107 Infraplan vervanging riolering 2016-2017 4333225 Rioleringswerken 0,00 535.590,00 0,00 535.590,00
K07990107 Infraplan vervanging riolering 2016-2017 4333231 1% Regeling 0,00 5.410,00 0,00 5.410,00
K07990108 Infraplan verv. electr./mech. 2016-2017 4333225 Rioleringswerken 0,00 145.530,00 0,00 145.530,00
K07990108 Infraplan verv. electr./mech. 2016-2017 4333231 1% Regeling 0,00 1.470,00 0,00 1.470,00
K07990117 Voorbereidingskrediet 2017 infra wegen 4333212 Wegenbouwk werken 0,00 198.000,00 0,00 198.000,00
K07990117 Voorbereidingskrediet 2017 infra wegen 4333231 1% Regeling 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
K07990118 Uitvoeringskrediet 2017 infra wegen 4333212 Wegenbouwk werken 0,00 929.610,00 0,00 929.610,00
K07990118 Uitvoeringskrediet 2017 infra wegen 4333231 1% Regeling 0,00 9.390,00 0,00 9.390,00

Totaal investeringen 2.413.000,00 0,00



Toelichting op de 2e wijziging van de begroting 2017 
 
Programma 1 Bestuur 
 
De beleidsintensiveringen die tot en met 2016 onder het programma Bestuur vielen worden vanaf 
2017 grotendeels onder het programmaplan Overhead gepresenteerd. 
 
Programma 2 Openbare orde en veiligheid  
 
Uitbestede werkzaamheden  
 
Nazorg ex-gedetineerden        € 7.200,00 
De gemeente heeft een zorgplicht voor de terugkeer van ex-gedetineerden in de samenleving. Reeds 
meerdere jaren wordt deze taak naar tevredenheid van de gemeente uitgevoerd door het Zorg- en 
Veiligheidshuis. Tot op heden zijn daarvoor echter telkens incidenteel middelen voor beschikbaar 
gesteld. Omdat het om een structurele zorgplicht van de gemeente gaat en we tevreden zijn over 
uitvoering van deze taak door het Zorg- en Veiligheidshuis, nemen wij vanaf 2017 een structureel 
bedrag op in de begroting. Het betreft een bedrag van € 7.200,00. 
 
Advieskosten 
 
Veiligheid          € 15.000,00 
Op 8 maart 2016 heeft uw raad de Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 vastgesteld. Daarin 
hebben we de prioriteiten voor de komende jaren vastgesteld: High impact crimes, aanpak 
georganiseerde criminaliteit en crisisbeheersing. Verder heeft uw raad besloten in de voorjaarsnota 
rekening te houden met de benodigde  budgetten voor uitvoering van deze kadernota.  
Naast de uitbreiding van de formatie is een budget nodig van € 15.000,00 en dat heeft betrekking op 
de veiligheidsmonitor die om het jaar wordt opgevraagd. 
 
Programma 3 Ruimte 
 
Niet in staat C meegenomen kapitaallasten  
In de primaire begroting is rekening gehouden met de kapitaallasten vanwege de investeringen in 
2017. Deze worden in de primaire begroting  geraamd zodat deze lasten meegenomen kunnen 
worden in de tariefberekening voor 2017 in het kader van de 100% kostendekkendheid. 
In deze 2e wijziging worden de kapitaallasten via de juiste kostensoorten geraamd en daarmee komt 
de raming op deze kostensoort te vervallen. 
 
Uitbestede werkzaamheden  
De raming ad € 70.000,00 heeft betrekking op: 
 
Voetgangersoversteekplaats Boschkens-West      € 30.000,00 
Voor voetgangers uit de nieuwe wijk Boschkens-West zijn ter hoogte van de Rillaersebaan geen 
voorzieningen aangelegd. De enige mogelijkheid die zij hebben is om gebruik te maken van het 
fietspad en ter hoogte van de rotonde met de Kempenlaan over te steken. Dit is niet verkeersveilig. 
Het is noodzakelijk ter hoogte van deze rotonde een voetgangersoversteekmogelijkheid te maken en 
een voetpad aan te leggen naar de wijk de Hellen en ’t Ven. Hierdoor kunnen voetgangers in de 
toekomst op een veilige manier vanuit Boschkens-West bijvoorbeeld naar de basisschool aan de 
Frankische Driehoek lopen. De kosten voor deze oversteek zijn geraamd op € 30.000,00. 
 



Aanbrengen laanstructuur Turnhoutsebaan       € 40.000,00  
Langs een groot deel van de Turnhoutsebaan staan eiken als laanbeplanting. In het door uw raad 
vastgestelde groenstructuurplan is opgenomen dat er langs de gehele baan een laanbeplanting dient 
te komen. In het onderhoudsbudget dat de gemeente van de provincie voor de Turnhoutsebaan 
heeft gekregen is geen budget voorzien voor groot onderhoud en aanleg van de bomen. Om de 
laanbeplanting tot stand te brengen dienen de bomen vanaf de kruising met de Tijvoortse baan 
noordwaarts om en om gekapt te worden. Vanaf de kruising zuidwaarts moeten nieuwe bomen 
worden aangeplant. In 2017 worden aan de Turnhoutsebaan inrichtingswerkzaamheden uitgevoerd. 
Het aanbrengen van de laanstructuur kan tegelijkertijd plaatsvinden. Dat is efficiënt en scheelt 
overlast. Het aanbrengen van de laanstructuur is geraamd op € 40.000,00.  
 
Advieskosten 
Bodemkwaliteitskaart         € 6.000,00 
In 2017 verloopt de geldigheid van de huidige bodemkwaliteitskaart en moeten we deze 
actualiseren. De regionale kaart biedt veel mogelijkheden voor het direct mogen toepassen hiervan 
binnen het werkgebied van de bodemkwaliteitskaart. Daarnaast levert het gebruik van de regionale 
kaart een kostenvoordeel op. Zonder het voorhanden hebben van deze kaart dient voor elke 
verplaatsing van grond onderzoek te worden uitgevoerd en (partij-)keuringen te worden uitgevoerd. 
De eenmalig geschatte kosten worden geraamd op € 6.000,00. 
 
Overige goederen en diensten 
Verkeersmonitoring         € 6.000,00 
Op dit moment ontbreken in de gemeente Goirle voldoende actuele gegevens van de intensiteiten 
op het wegennetwerk. In het verleden zijn verkeerstellingen uitgevoerd. Maar de frequentie en 
hoeveelheid van deze tellingen is onvoldoende gebleken om de tendensen in het verkeer te kunnen 
beoordelen. Verkeerstellingen zijn noodzakelijk voor het toetsen, van verkeersbeleid en voor 
toepassing bij verkeersstudies. Ook worden telgegegevens gebruikt om de effecten van de 
aantrekking van verkeer te kunnen beoordelen en om het regionale verkeersmodel te voorzien van 
actuele input. 
Om de gegevens actueel voldoende dekkend te krijgen en te houden zullen ook in de toekomst 
periodieke verkeerstellingen noodzakelijk zijn. Het jaarlijkse budget is ontoereikend om een goede 
verkeersmonitoring te kunnen uitvoeren. Het is noodzakelijk om het budget structureel met  
€ 6.000,00 op te hogen naar jaarlijks € 12.000,00.  
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingslasten  hebben betrekking op de volgende investeringen  
 
GVVP € 70.000,00 in 25 jaar is jaarlijks     €     2.800,00 
Infrastructurele werken € 200.000,00 in 25 jaar is jaarlijks   €     8.000,00 
Infrastructurele werken € 939.000,00 is 25 jaar is jaarlijks   €   37.560,00 
Parkeervoorzieningen Tilburgseweg € 100.000,00 in 25 jaar is jaarlijks €     4.000,00 
Openbare verlichting € 123.000,00 in 25 jaar is jaarlijks   €     4.920,00 
Speeltoestellen € 26.000,00 in 10 jaar is jaarlijks    €     2.600,00 
Afschrijving in annuïteit riolering € 541.000,00, 50 jr.   €     5.550,00 
Afschrijving in  annuïteit riolering € 147.000,00, 15 jr   €     8.198,00 
Totaal afschrijving        €   73.628,00 
 
Extra afschrijving , afschrijving ineens 
De raming ad € 205.000,00 heeft betrekking op: 
 
 
 



a.Inrichting van de Ecologische verbindingszone Bels lijntje    € 15.000,00 
Samen met de gemeente Tilburg verbreden we in 2016-2017 een deel van het fietspad Bels lijntje. 
Beide gemeenten zijn voornemens om de verbreding aan te grijpen om de bermen langs het fietspad 
natuurlijker in te richten. Het is de bedoeling om een ecologische verbindingszone te creëren, die 
tevens bijdraagt aan de recreatieve waarde van het fietspad. Deze doelstelling is ook genoemd in het 
groenstructuurplan. Door samen te werken met Tilburg kan efficiënter worden gewerkt. Voor het 
natuurlijk inrichten van het Bels lijntje bestaan subsidiemogelijkheden bij de provincie Noord 
Brabant. Deze subsidie vraagt een cofinanciering van € 15.000,00.  
 
b. Groot onderhoud gebouwen        € 190.000,00 
Onder dit product worden alle investeringen geraamd betreffende groot en cyclisch onderhoud voor 
alle gemeentelijke gebouwen. Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlage onderhoud 
gemeentelijke gebouwen. 
 
Toegerekende rente 
De raming heeft betrekking op de rentelasten van de volgende investeringen: 
 
GVVP       €      70.000,00     
Infrastructurele werken     €    200.000,00   
Infrastructurele werken     €    939.000,00   
Parkeervoorzieningen Tilburgseweg    €   100.000,00 
Openbare verlichting      €    123.000,00 
Speeltoestellen      €      26.000,00 
Investering in riolering       €   541.000,00  
Investering in riolering      €    147.000,00 
Totale investeringen      € 2.146.000,00 
 
Uitgaande van de rente van 2,5% betekent dat een rente van € 53.650,00. 
 
Programma 4 Sociaal domein 
 
Inhuur personeel 
Beheerder sporthal de haspel        € 30.000,00 
Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de 
Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning 
jonggehandicapten (Wajong). Met de Participatiewet wil het kabinet meer mensen met een ziekte of 
handicap aan het werk krijgen. Het kabinet en werkgevers hebben daarom afgesproken om extra 
banen te creëren. Dit wordt geregeld in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Dat 
geldt voor publieke en private werkgevers. 
De gemeente wil voor overige werkgevers in Goirle en in de regio een voorbeeld zijn en geeft dus 
invulling aan deze verplichting door ruimte te creëren voor 3 banen (medewerker catering, 
medewerker dossiervorming, assistent beheerder parkeergarage/sporthalbeheerder). 
De kosten voor de medewerker sporthalbeheerder worden geraamd op  € 30.000,00. 
 
Uitbestede werkzaamheden  
De raming ad € 137.730,00 heeft betrekking op: 
 
a.Cultuureducatie         € 12.730,00 
Cultuureducatie met Kwaliteit: gemeente Goirle, het primair onderwijs en het culturele veld ziet 
graag deelname aan de regeling cultuureducatie met kwaliteit. De afgelopen twee jaren hebben alle 
scholen, CC Jan van Besouw, Bibliotheek Midden-Brabant en Factorium al geïnvesteerd in het 



Cultuurplan Goirle, dat moet resulteren in het opnemen van cultuureducatie in de diverse 
schoolplannen en voor een vliegende start moet zorgen in de nieuwe programmaperiode 
Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020. De gemeente heeft in 2015 eenmalig € 13.000,00 
geïnvesteerd in dit cultuurplan Goirle. Doel van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is het 
verstrekken van meerjarige stimuleringssubsidies voor activiteiten die scholen in het primair 
onderwijs in staat stellen samen met de culturele omgeving kwalitatief goede cultuureducatie 
duurzaam te verankeren. Per gemeente is er € 0,55 per inwoner beschikbaar, voor Goirle is dit dus 
een bedrag van € 12.728,65. De gemeente dient dit bedrag te matchen met eveneens € 12.728,65. 
Voor de periode 2017-2020 gaat het dus om een totaal van € 50.914,60. Dit bedrag zal nog 
verminderd worden met een nader te bepalen bijdrage vanuit het onderwijs.  
 
b.Preventie Jeugd         € 75.000,00 
Binnen de gemeente Goirle vinden we preventie belangrijk; we willen investeren in jeugdigen aan de 
voorkant, om problemen te voorkomen of vroegtijdig te signaleren om erger te voorkomen. De 
afgelopen jaren hebben we dit onder andere gedaan met de Pilot Werkwijze Preventieve 
Basiszorgstructuur. Deze is in 2016 doorontwikkeld en omgedoopt in de werkwijze 'Aandacht voor 
Basiskracht'.  Deze werkwijze is nu breed beschikbaar voor alle jonge kinderen waarbij al op heel 
jonge leeftijd de eerste signalen van opvallend gedrag worden opgemerkt en worden opgepakt. De 
werkwijze wordt nu breed geëvalueerd waarbij de effecten van de inzet in kaart worden gebracht. Er 
zijn nog geen structurele middelen beschikbaar voor de periode na 1 januari 2017. Gevraagd wordt 
om middelen beschikbaar te stellen om de werkwijze in 2017 voor te kunnen zetten. Hiervoor is in 
2017 € 75.000,00 nodig, dit kan worden gedekt uit Preventieve basisstructuur Jeugd.  In de plan van 
de volgende beleidsperiode Back to Basics wordt gevraagd hiervoor structureel middelen 
beschikbaar te stellen.  
 
c.Landelijke Basisregistratie Personen       € 50.000,00 
De BRP is een volledig digitale voorziening die persoonsgegevens bevat van alle inwoners van 
Nederland (ingezetenen) en van personen die niet in Nederland wonen maar wel een relatie met de 
Nederlandse overheid hebben (de niet-ingezetenen).  De invoering van de BRP betekent dat de 
verplichte set persoonsgegevens niet meer wordt bijgehouden in gemeenten zelf, maar centraal in 
de BRP. 
Zoals het er nu naar uitziet, moet eind 2018 iedere gemeente aangesloten zijn op de landelijke BRP.  
Het moment van aansluiten is het sluitstuk van een complex en omvangrijk proces waarin de 
gemeente kosten maakt voor o.a. de aanschaf van software en de herinrichting van de 
persooninformatiehuishouding. In 2017 zullen de eerste incidentele kosten voor de invoering van de 
BRP worden gemaakt voor de inzet van een extern projectleider om dit omvangrijke proces vorm te 
geven. Het is niet uit te sluiten dat gaandeweg meer kosten gemaakt moeten worden. 
Kosten: € 50.000,00 in eerste aanleg 
 
Overige goederen en diensten 
De raming ad € 11.500,00 heeft betrekking op: 
 
a.Inrichting Taalpunt Analfabetisme - Laaggeletterdheid in de gemeente Goirle  € 9.000,00 
Anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. Dat is meer dan 10% van de 
Nederlandse bevolking. Deze laaggeletterden of  'functionele analfabeten' zijn onvoldoende 
toegerust voor de eisen die de huidige kenniseconomie aan ze stelt. Bovendien is hun 
laaggeletterdheid een bron van sociale, politieke en culturele uitsluiting. Om de vaardigheden van 
laaggeletterden te verbeteren en de achterstanden te bestrijden worden via de Wet educatie en 
beroepsonderwijs financiële middelen beschikbaar gesteld. Omdat de doelgroep onvoldoende wordt 
bereikt, is een aantal speerpunten benoemd om hier verbetering in aan te brengen. Eén van de 
speerpunten is het bij wijze van experiment doen inrichten van een Taalpunt/Taalhuis in 2017 in 
onze gemeente. 



 
Voor het opzetten en inrichten van een fysiek Taalpunt/Taalhuis is bij een deelname van ca. 50 
deelnemers een bedrag ad ca. € 15.000,00 nodig. Rekening houdend met de bijdrage die vanuit het 
Regionaal programma educatie MB kan worden betaald, is vanuit de gemeentelijke middelen een 
bedrag ad € 9.000,00 nodig. Verzocht wordt dit bedrag mee te nemen bij de nieuwe wensen voor de 
gemeentebegroting 2017. 
 
b. Hoger budget voor onderhoud AED's ad € 2.500,00. 
 
Subsidies 
Combinatiefuncties         € 55.980,00 
In 2010 heeft gemeente Goirle een start gemaakt met combinatiefuncties. 
Combinatiefunctionarissen zijn werkzaam in twee van de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Pas 
vanaf 2012 zijn er daadwerkelijk combinatiefunctionarissen aangesteld (0,5 fte bij Stichting 
Kindcentra Goirle (brede school coördinator) , 0,7 fte bij stichting Jong (sportfunctionarissen) en 0,7 
fte bij Factorium (cultuurfunctionarissen)). De rijksbijdrage voor deze 1,9 fte CF bedraagt jaarlijks  
€ 37.320,00. De overige € 55.980,00 per jaar werd steeds door de gemeente betaald vanuit de 
restmiddelen van de rijksbijdrage die in de jaren 2010 en 2011 niet waren ingezet. Deze middelen 
zijn per 31-12-2016 uitgeput.  
 
In aanloop naar het starten van een nieuwe beleidsperiode van het welzijnsbeleid per 1-1- 2018 
willen de betrokken wethouders graag de huidige afspraken met SKG, Stichting Jong en Factorium 
voor 2017 continueren, om dan per 1-1-2018 ook de combinatiefunctionarissen opnieuw in te 
zetten, ondersteunend aan het nieuwe beleid. Tot die tijd zal de gemeente een bedrag van  
€ 55.980,00 (eenmalig) willen inzetten als cofinanciering voor de rijksbijdrage van € 37.320,00 die de 
gemeente ook voor 2017 zal ontvangen vanuit de rijksbijdrage.  
 
Afschrijvingen  
De raming ad € 4.961,00 heeft betrekking op 

- de afschrijving vervanging inventaris SCAG    €  3.678,00 
- de afschrijving 1e inrichting 21e groepsruimte den Bongerd  €     968,00 
- de afschrijving asbestsanering vensterbanken Mill Hill   €     315,00 

Totaal          €   4.961,00  
     
 
Toegerekende rente  
De raming ad € 1.549,00 heeft betrekking op 

- de rente vervanging inventaris SCAG     €  1.030,00 
- de rente 1e inrichting 21e groepsruimte den Bongerd   €      362,00 
- de rente asbestsanering vensterbanken Mill Hill   €     157,00 

Totaal          €   1.549,00   
 
 
Programma overhead 
 
Salarissen BDO 
De raming heeft betrekking op de invulling van het eenmalig budget van € 100.000,00 voor het 
zaaksysteem 
 



Salarissen MDV 
De ramaing heeft betrekking op de uitbreiding van de formatie voor de scheiding receptie en 
telefonie. Het structureel budget ad € 73.200,00 voor de nieuwe dienstverlening. 
 
Inhuur personeel 
De raming ad € 65.000,00 heeft betrekking op: 
 
Europese Privacyverordening        € 25.000,00 
Tgv de komende Europese Privacyverordening –de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG)- dient de gemeente verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te 
stellen. Naar verwachting moeten gemeenten per 1-1-2018 aan de AVG voldoen. De FG is een 
onafhankelijk persoon die toeziet op de algemene kwaliteit van het beleid betreffende de 
bescherming van persoonsgegevens in de organisatie. Vooruitlopend op deze nieuwe wetgeving, die 
de huidige Wet bescherming persoonsgegevens vervangt, kunnen gemeenten nu al maatregelen 
nemen om op tijd klaar te zijn voor deze nieuwe regels. Zo kan het aanstellen van een FG die met de 
nieuwe wetgeving verplicht wordt, veel problemen voorkomen. Op grond van de huidige Wet 
bescherming persoonsgegevens en de Wet Meldplicht Datalekken is het overigens nu al wenselijk om 
een FG te hebben. Ambtelijk leeft het idee om voor Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk 1 FG aan te 
stellen. 
Kosten: € 25.000,00 structureel 
 
Banenafspraak          € 40.000,00 
Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de 
Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning 
jonggehandicapten (Wajong). Met de Participatiewet wil het kabinet meer mensen met een ziekte of 
handicap aan het werk krijgen. Het kabinet en werkgevers hebben daarom afgesproken om extra 
banen te creëren. Dit wordt geregeld in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Dat 
geldt voor publieke en private werkgevers. 
De gemeente wil voor overige werkgevers in Goirle en in de regio een voorbeeld zijn en geeft dus 
invulling aan deze verplichting door ruimte te creëren voor 3 banen (medewerker catering, 
medewerker dossiervorming, assistent beheerder parkeergarage/sporthalbeheerder). 
Kosten: € 70.000,00 structureel 
De kosten voor de medewerkers catering en medewerker dossiervorming worden geraamd op 
 € 40.000,00. 
 
Exploitatie 
 
Zaaksysteem          € 100.000,00  
In 2017 hebben we veel aandacht voor de doorontwikkeling van het zaaksysteem. Voor de inwoners 
komen op de vernieuwde website allerlei formulieren beschikbaar. We richten het 
klantcontactsysteem in en gebruiken het onder andere aan de balie. We koppelen cliëntgebonden 
dossiers van Sociale Zaken met het zaaksysteem. Voor de doorontwikkeling van het zaaksysteem 
moeten we extra kosten maken. Dit zijn kosten voor projectleiding, ondersteuning en aanschafkosten 
van extra applicaties, plug-ins en koppelingen.  
Kosten: € 100.000,00 
Dit budget valt uiteen in de volgende ramingen : 
Salarissen BDO   €   16.000,00 
Netwerkverbindingen   €   20.000,00 
Uitbestede werkzaamheden  €   32.000,00 
Advieskosten   €   32.000,00 
Totaal     € 100.000,00 
 



 
Contributies, deelname 
De raming ad € 15.500,00 heeft betrekking op: 
 
Communicatie          5.000,00 
De wijze waarop wij communiceren richting de samenleving maakt deel uit van onze dienstverlening. 
Het legt een eerste basis voor beeldvorming en het creëren van draagvlak voor veel onderwerpen en 
thema's. De gemeente is dan ook continu in het nieuws. Hoe er door en over de gemeente wordt 
gecommuniceerd is aan verandering onderhevig. Zo vormen sociale media een niet meer weg te 
denken onderdeel hierbinnen. Nieuws over, door en van de gemeente wordt via deze platformen 
breed verspreid. Reageren kan met een druk op de knop. Daarmee zijn sociale media verworden tot 
een bron van informatie als het gaat over hoe de samenleving naar ons kijkt. We willen in 2017 gaan 
beschikken over een monitor voor de sociale media waarmee we inzicht krijgen in hoe relevante 
onderwerpen en thema's leven in de samenleving. Een monitor maakt dat 
communicatiemedewerkers niet langer handmatig de sociale media moeten volgen, een meer 
effectieve en efficiënte oplossing. Bij de keuze van de monitor trekken we samen op met 
Hilvarenbeek en Oisterwijk. 
Kosten: € 5.000,00 structureel 
 
Aansluiting Mobiliteitscentrum West-Brabant      € 10.500,00 
Voortkomend uit dezelfde samenwerking als Flexwestbrabant (inhuur) voorziet het 
mobiliteitscentrum in een “regionale” schil tbv flexibele inzet en onderlinge uitruil van medewerkers 
voor zowel tijdelijke klussen als vaste banen, waardoor mobiliteit(skansen) worden vergroot. 
Hierdoor kan o.a. duurdere (commerciële) inhuur worden voorkomen. Ook outplacementtrajecten 
behoren tot de dienstverlening. De Academie West-Brabant maakt eveneens onderdeel uit van het 
mobiliteitscentrum . Zij focussen zich op scherp en collectief inkopen van opleidingen en trainingen 
waardoor het opleidingsbudget efficiënter kan worden ingezet, en het op de kaart zetten van leren 
en ontwikkelen met eigen medewerkers. Daarnaast biedt het mobiliteitscentrum de mogelijkheid om 
loopbaanadviezen en Van Werk naar Werk-trajecten aan te bieden, zoals dat verplicht is 
voorgeschreven in de CAR-UWO. 
Omdat ook Oisterwijk gaat aansluiten is het in het kader van de samenwerking van meerwaarde om 
aan te bij het mobiliteitscentrum.  
De (abonnement)kosten bedragen totaal € 75,00 per medewerker per jaar. 
 
Doorontwikkeling nieuwe dienstverlening en zaakgericht werken    € 73.200,00 
In september 2016 heeft uw raad reeds ingestemd met een aantal zaken in het kader van 
doorontwikkeling van zaakgericht werken en nieuwe dienstverlening, zoals o.a. de aanschaf van een 
klantgeleidingssyteem en de scheiding van telefonie en receptie. Deze ontwikkelingen zijn/worden 
nog in 2016 gerealiseerd. Een aantal van deze ontwikkelingen kennen een structurele financiële 
doorwerking in de meerjarenbegroting 
 
Nieuwe dienstverlening Kosten 
Softwareservice klantgeleidingsysteem €   1.700,00 
Kosten sms-berichten €      750,00 
Formatie-uitbreiding scheiding receptie en 
telefonie 

€ 62.000,00 

Onderhoud indoordekking mobiele telefonie €   3.000,00 
Zaakgericht werken  
Jaarlijkse licentiekosten module digitale 
besluitvorming 

€   5.750,00 

Totaal structurele lasten € 73.200,00 



 
Investeringen  
 
OHP 2017          € 20.800,00 
Op basis van het OHP 2017 dient rekening gehouden te worden met de volgende investeringen: 
 
1.Basisschool den Bongerd: 
Eerste inrichting 21e groepsruimte den Bongerd  € 14.500,00 (incl. BTW). 
2.Mill Hillcollege: asbestsanering vensterbanken in een 8-tal lokalen / kosten € 6.300,00 (incl. BTW). 
 
 
Speeltoestellen          € 26.000,00 
Voor het cyclisch vervangen van speeltoestellen is een jaarlijks bedrag van € 26.000,00 nodig. De 
afgelopen jaren is dit bedrag telkens toegekend. In 2017 en de daaropvolgende jaren is dit bedrag 
ook nodig om een aantal toestellen te kunnen vervangen. Daarmee blijft de gemeente voldoen aan 
de landelijk vastgestelde veiligheidseisen. Deze investering brengt structureel lasten met zich mee 
 (1e jaar : € 3.250,00). 
 
GVVP           € 70.000,00 
Op basis van het vastgestelde Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan is voor de uitvoering in 2017 
een krediet nodig van € 70.000,00. Deze investering brengt structureel kapitaallasten met zich mee  
( 1e jaar : € 4.550,00). 
 
Parkeerstroken Tilburgseweg         € 100.000,00 
De parkeerstroken langs de Tilburgseweg ter hoogte van de Rillaersebaan tot aan de A58 zijn half 
verhard en zijn de afgelopen jaren aan ernstige verzakking onderhevig geweest. De aangebrachte 
ritterplaten zijn onvoldoende effectief gebleken. Ze zijn modderig en niet functioneel meer. Om de 
parkeersituatie te herstellen met een verharding met beluchting en drainage voor de bomen is een 
bedrag van € 100.000,00 nodig. Deze investering brengt structureel lasten met zich mee 
 (1e jaar: € 6.500,00). 
 
Openbare verlichting         € 123.000,00 
Het beleidsplan Openbare verlichting 2011-2016 is vastgesteld door de gemeenteraad van 15 maart 
2012. Daarbij is o.a. uitgegaan van lasten van investeringen voor achterstallige vervanging van de 
openbare verlichting. Voor 2017 is een uitvoeringskrediet nodig van € 123.000,00. Deze investering 
brengt structureel lasten met zich mee (1e jaar: € 7.995,00). 
 
Groot onderhoud gebouwen        € 190.000,00 
Onder dit product worden alle investeringen geraamd betreffende groot en cyclisch onderhoud voor 
alle gemeentelijke gebouwen. Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlage onderhoud 
gemeentelijke gebouwen. 
 
Infraplan riolering (IPR) 2017        € 541.000,00 
Vervanging riolering. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. 
aanlegprogramma ingezet. Dit op basis van het door de gemeenteraad op 9 december 2014 
vastgestelde vGRP. 
Koppeling met het Infraplan is mogelijk. 
2017:  €     541.000,00 
 
 
 
 



Infraplan riolering (IPR)         € 147.000,00 
Vervanging gemalen, drukriolering en randvoorzieningen elektrisch/mechanisch. Deze 
investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. aanlegprogramma ingezet. 
Dit op basis van het door de gemeenteraad op 9 december 2014 vastgestelde vGRP. 
Koppeling met het Infraplan is mogelijk. 
2017:  €     147.000,00 
 
Infraplan wegen 
Infraplan wegen (IPW0) 2016-2019       € 200.000,00 
Infraplan wegen (IPW0) 2015-2018       € 939.000,00 
 
Voor de uitvoering van het wegenbeleidsplan 2014-2023 is voor 2017 een totaal krediet van  
€ 1.139.000,00 nodig. In de meerjarenbegroting hebben wij al rekening gehouden met de daaruit  
voortvloeiende kapitaallasten. 
Sinds 2014 wordt gewerkt met een voorbereidingskrediet van € 300.000,00 voor de infrastructurele 
werken.  Gelet op het wegenbeleidsplan en de verschuiving van investeringen naar groot onderhoud 
wordt het voorbereidingskrediet verlaagd van € 300.000,00naar € 200.000,00 en wordt € 100.000,00 
toegevoegd aan het uitvoeringskrediet. 
2017 (incl. indexering): € 200.000,00 plus €    939.000,00 
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