
Technische vragen Lijst Riel-Goirle  Programmabegroting 2019 met concept antwoorden 

Vraag 1 
Pag. 2 Wat wordt bedoeld met extra tijdelijk budget voor personeel?  
Hoezo tijdelijk terwijl er ook extra fte's worden gevraagd? 

Antwoord: 
Het betreft hier tijdelijke formatie-uitbreiding voor 3 jaren die niet structureel doorwerkt in 
meerjarenperspectief. Uitgangspunt hierbij is dat deze tijdelijk extra formatie na realisatie van de 
doelen kan komen te vervallen.  

Vraag 2 
Pag. 12 We nodigen scholen uit hun eigen bijdrage te verhogen. Verhogen 
naar wat en is dit reëel om te vragen aan de scholen? Wat als ze niet 
verhogen? 

Antwoord: 
We  zullen dit  bespreken om te bezien of er mogelijkheden zijn binnen de scholen (schoolbesturen). 
De uitkomst hiervan staat geenszins vast, mede gezien de bijdragen die de gemeente al van 
schoolbesturen vraagt voor andere voorzieningen de niet van rijkswege worden gefaciliteerd (zoals  
schoolconciërges, combinatiefunctionaris sport en aandacht voor basiskracht). Mochten de scholen 
geen geld hebben, dan wordt het aantal trainingen verminderd.  

Vraag 3 
Pag. 13. (activiteiten 8e streepje) We informeren alle gebruikers tijdig en 
correct over de consequenties.. Tijdig en correct, waarom staat dit bij 
activiteiten 2019? Het impliceert dat het nu niet tijdig en correct 
gebeurt. 

Antwoord: 
In april 2019 gaan de nieuwe contracten Wmo in. Voor de gebruikers van de 
maatwerkvoorzieningen/ hulpmiddelen zal dit consequenties hebben. 
Wij vinden het belangrijk dat de gebruikers op tijd en goed geïnformeerd worden wat er voor hen 
eventueel gaat veranderen. Dit gaat tijdens de implementatie van de nieuwe contracten een 
belangrijke activiteit worden. 

Vraag 4 
Pag. 15 Wat houdt de vervangingsinvesteringen SCAG in?  

Antwoord: 
Met SCAG is de afspraak gemaakt dat de vervangingsinvesteringen via de gemeente lopen.  
Dat betekent dat de gemeente toestemming geeft aan SCAG tot het doen van 
vervangingsinvesteringen. De kapitaallasten die daaruit voortvloeien worden doorberekend aan 
SCAG. 

Vraag 5 
Pag. 27 vervanging meubilair waarom is dit nodig en waarom voor zo'n hoog bedrag? 

Antwoord: 



Veel meubilair in het gemeentehuis is sterk verouderd, (deels)  versleten en voldoet vaak niet meer 
aan de ARBO-eisen. Bovendien is ombouwtijd van de sterk verouderde bureaus te hoog om te 
kunnen voldoen aan het huidige gebruik (meerdere medewerkers aan één bureau). Het gaat om 
grote aantallen en daarom is dit bedrag opgenomen. 

Vraag 6 
Pag. 27 communicatie is opgenomen, wat wordt er in dit geval bedoeld met 
communicatie? 

Antwoord: 
Het betreft hier het ophogen van de werkbudgetten voor: 
Uit te besteden werkzaamheden ten behoeve van: 
- opzet flyer en foldermateriaal 
- audio- en/of videomateriaal 
- ontwerp drukwerk 
Daarnaast betreft het licentiekosten voor software monitoringtool website voor adequaat 
webbeheer (GHO breed). 


