
Informatieve en technische vragen D66 naar aanleiding van de jaarstukken 2017 gemeente 
Goirle 
 
Allereerst de complimenten aan de organisatie en het bestuur voor het werk dat gedaan is 
om tot de jaarstukken te komen. En dat gemeente Goirle weer in de positieve cijfers zit. 
Hoewel nog onder voorbehoud geeft de accountant aan dat de jaarrekening 2017 getrouw 
en rechtmatig is, en dat de belangrijkste fouten en onzekerheden binnen de toleranties 
vallen.  
 
Het volgende valt ons op/hebben we vragen over: 
 
1. De accountantsverklaring is nog niet definitief? Wat is daarvan de reden? 
2. Het verschil uit het tussenbericht december 2017 met een negatief voorspeld resultaat 

en de uiteindelijke cijfers met een positief resultaat. Het verschil bedraagt ong. 1 mln. 
(even los van de winstneming op de grondexploitatie). 
2.1. Het meeste is verklaard. Vragen die overblijven: 

2.1.1. T.a.v. programma 3 Ruimte: restant budget van € 23.000,00 is overgeheveld 
naar 2018. Ten behoeve van wat is dit gedaan? 

2.1.2. T.a.v. programma 4 Sociaal Domein: graag een uitleg over de hogere 
kapitaallasten sportpark. 

2.1.3. T.a.v. de Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb: graag een 
toelichting op de vrijval van verplichtingen uit 2016. Waar gaat het dan over? 

2.1.4. T.a.v. Overige: over welke 2 voorzieningen gaat de vrijval? 
2.2. Waarom is het toch een relatief groot verschil van ong. 1 mln.? 
2.3. Kijkend naar de winstneming op de grondexploitatie naar aanleiding van de 

gewijzigde BBV: wellicht niet de hoogte van het bedrag, maar was deze wijziging niet 
al bekend in december 2017? En zo nee, waarom is er toen geen melding van 
gemaakt? 

2.4. We hebben zorgen over het sociale domein. Ondanks het feit dat het binnen de 
toleranties valt zijn er fouten en onzekerheden die ruim 1 mln. bedragen. Wat gaat 
het college doen om hierop meer grip te krijgen? 

2.5. Kan er een toelichting worden gegeven over de grondexploitatie? Waar hebben we 
het precies over? Wat betekent de ratio grondexploitatie precies? De boekwaarde is 
negatief en we willen wel een actief grondbeleid gaan voeren. Wat heeft dat voor 
effecten op grondexploitatie en de ratio? 

2.6. Kan er een toelichting worden gegeven op de overschrijding op de 
investeringskredieten? 

2.7. N.a.v. de opmerking over de IT-beheersmaatregelen: zijn verbeteringen 
meegenomen in het traject van de overgang naar Equalit (zijstapje)? 

3. Er wordt in het raadsvoorstel een verdelingsvoorstel neergelegd.  
3.1. Over II.a: wat is de reden om voor deze verdeling te kiezen? 
3.2. Over II.b: waarom heeft in eerste instantie de accountant aangegeven dat er € 

40.000,00 vrij moest vallen ten gunste van het jaarrekening resultaat? 
4. Programma 1 Bestuur, een zijstapje: zijn we inmiddels AVG compliant? 
5. Ten aanzien van leesbaarheid van de stukken:  



5.1. Het Concept Accountantsverslag leest een stuk vriendelijker en overzichtelijker dan 
ons eigen jaarverslag. Een oproep aan het college om ons eigen jaarverslag een 
andere, meer leesbare, opzet te geven.  

5.2. We verantwoorden ook naar onze inwoners. Een oproep aan zowel de accountant 
als ons college om in de stukken zo min mogelijk afkortingen of vakjargon te 
gebruiken. Zorg bijv. ook voor exemplaren waarmee een laaggeletterde uit de 
voeten kan. 
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