
 
 
 
 
Goirle 31 mei 2022, 
 
 
Geacht College, 
Bij deze stuur ik u onze vragen naar aanleiding van de Burap-1 2022. Dit ter voorbereiding op de 
oordeelsvormende vergadering van 14 juni 2022. 
 
 
 
Thema 1 Preventie 
 
Hoe groot is de onder uitputting I.v.m. Met het niet uitvoeren van taken rondom  het tegengaan van 
eenzaamheid,  investeren  in  gezond  ouder worden en erkennen en ondersteunen van (jonge) 
mantelzorgers"? 
 
Is met MHC Goirle gesproken over een verhoging van de huur I.v.m.de additionele kosten van de 
hockeyvelden? 
 
Op cultuur wordt een ingeboekte bezuiniging van 50.000 euro niet uitgevoerd. Wat doen we dit jaar 
voor cultuur dan wel wat we volgens de begroting niet meer zouden doen? En wat doen we volgend 
jaar dan niet meer ter grootte van 50.000 euro? 
 
In het programma grip op sociaal domein zijn al kosten van 85.000 euro gemaakt. Dit zijn bekende 
kosten die zeker zijn, waarom worden deze dan gelabeld als risico? Zijn de begrootte uitgaven voor 
het programma toereikend? 
 
De bezuiniging op de peuteropvang-toeslag lijkt niet gehaald te worden. Wat zijn de geschatte 
financiële gevolgen voor de begroting? Worden deze als risico geoormerkt? 
 
I.v.m. Met uitstel van de regionaal inkoop op o.a. WMO begeleiding is het nodig om gedurende een 
half jaar 3 FTE in te huren. Wat zijn de hiervan de geschatte kosten? kunnen deze opgenomen 
worden in de begroting? 
 
Uitstel  van de regionale inkoop betekent  “ook  dat  het  beoogde inverdieneffect  door  afschalen  
naar  het  voorliggend  veld  pas  later  bereikt  wordt.  De  verwachte besparing op uitgaven in 
geïndiceerde zorg kan daardoor pas later meegenomen worden.” Wat was de verwachte besparing 
voor 2022? Kunnen deze uit de begroting 2022 gehaald worden? 
 
De verwachte uitvoeringskosten van de energietoeslag worden hoogstwaarschijnlijk niet volledig 
gedekt. Wat zijn de verwachte niet gedekte kosten? Kunnen deze opgenomen worden in de 
begroting 2022? 
 
Wat was de bezettingsgraad van logeerwoning tot nu toe? 
 
De aanbesteding huishoudelijke hulp is uitgesteld. Wat waren de beoogde besparingen van deze 
aanbesteding voor 2022? Kunnen de gemiste besparingen opgenomen worden in de begroting? 



 
 
De kosten van de regeling beschermd wonen nemen toe? De financiële verantwoordelijkheid wordt 
gedragen door de centrumgemeente? Heeft dit voor Goirle alsnog financiële consequenties, door 
bijvoorbeeld een hogere afdracht aan de centrumgemeente? Zo ja, kunnen de geschatte extra kosten 
opgenomen worden in de begroting? 
 
Wat zijn de geschatte extra kosten voor het leerlingenvervoer als de bezwaren gegrond worden 
verklaard? Kunnen deze kosten worden opgenomen in het risico? 
 
Het aantal vluchtelingen neemt toe, dus dat is geen kans meer. Het risico van een hogere taakstelling 
is dan ook groot. Wat zijn de geschatte hogere lasten? Sommetje kan zijn procentuele toename 
vluchtelingen = % toename taakstelling = % toename algemene en bijzondere bijstand. 
 
Wanneer vindt de verkenning naar woonvormen voor status houders plaats? Wanneer zijn de 
resultaten van deze verkenning te verwachten? 
 
Programma 2: Leefomgeving 
 
De beschikbaarheid van middelen voor wegonderhoud staan onder druk. Gaat daarom de kwaliteit 
van onze wegen achteruit? Wat zijn de geschatte financiële consequenties voor het 
wegenonderhoud i.v.m. Prijsstijgingen? 
 
De vertraging bij ‘t ven-noord is al gegeven en is dus een reëel risico. Ramingen van de stijging van 
bouwkosten zijn bekend dus ook dit is uit te drukken in financiën. Wat zijn de geschatte kosten? 
Kunnen deze opgenomen worden in de begroting, eventueel als risico post? 
 
Ook voor de pastorenbuurt is een overschrijding te verwachten gezien de inflatie. Wat zijn hier de 
geschatte kosten en kunnen deze als risico post aangeduid worden? 
 
Verduurzamen openbare verlichting leidt tot een besparing. Is de afweging gemaakt om de financiële 
middelen uit te breiden en het tempo te handhaven? Waarom is besloten tot uitstel/vertragen? 
 
Zijn er voor de gemeente Goirle kosten verbonden aan de STILA? Zo ja, hoeveel bij toekenning voor 
de 5 initiatiefnemers. 
 
Je kent de vacature ruimte voor de vergunningsverlening. Wat is de schatting van het benodigde 
aanvullende budget voor de vergunningverlening omgevingsrecht. 
 
Waarom is niet mogelijk om de impact van kostenstijgingen op het thema leefomgeving niet uit te 
drukken in financiële consequenties? Er zijn ramingen van kostenstijgingen en daar kunnen risico’s 
mee kwantitatief uitgedrukt worden. 
 
Voor het groenonderhoud is nog geen definitieve jaarrekening te maken. Het is logisch dat het 
exacte bedrag nog niet genoemd kan worden, maar kan hier wel een schatting gemaakt worden, 
zodat de raad een idee krijgt waar het heen gaat. 
 
Er wordt gesproken over afstel van het fietspad Gilze-Riel. Is onteigening niet mogelijk en wat zouden 
daarvan de kosten zijn? 
 



 
 
 
Wat zijn de geschatte kosten van de toename van de werkzaamheden van OMWB? 
 
Wat zijn de geschatte extra kosten door het besluit om voor de kermis tarieven van 2020 te 
hanteren? Waarom is er voor gekozen om lokaal een additionele subsidie toe te kennen? 
 
Wat is de geschatte toename van de kosten voor juridisch advies? 
 
 
Wij zien graag de beantwoording tegemoet. 
 
Namens de fractie D66 Goirle, 
Michael Meijers  /  Piet Verheijen 


