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Ingediende technische vragen Programmabegroting 2019 met antwoorden 
 
 
Vragen begroting 2019 VVD 
 
 
Vraag 1: 
pagina 4: Door een herschikking van reserves kan de AWR worden versterkt. In het 
financieel tussenbericht 2018 doen wij daarvoor een voorstel. 
Wat dit inhoudt kunnen wij niet terugvinden in de verdere stukken. Kunt u ons daar iets over 
vertellen? 
 
Antwoord: 
We zijn voornemens om reserves op te heffen waar wij waarschijnlijk geen behoefte meer aan zullen 
hebben.  
 
Vraag 2: 
pagina 4: Het gebruikersrecht wordt daardoor € 15,00 lager. 
Ik lees in de verantwoording dat daarvoor gekozen wordt omdat zo de €60,00 meerkosten van 
de afvalscheiding minder hard aankomt. Lees ik echter goed dat de post rioolheffing op dat 
moment niet meer kostendekkend is? 
Zie ik dat goed? Zo ja Wat is de verwachting dan voor volgend jaar? 
 
Antwoord: 
Het klopt dat het gebruikersdeel rioolheffing (categorie 1 t/m 250 m3 waterverbruik) met € 15,00 
verlaagd wordt. 
Dit is ter “compensatie” van de stijging van de tarieven afvalstoffenheffing. 
Deze lastenverhoging komt bij de gebruiker (de bewoner / huurder) te liggen. Het voordeel van  
€ 15,00 komt ook ten gunste van deze groep inwoners. 
 
Het klopt ook dat door deze verlaging van het tarief, de rioolheffing niet 100% kostendekkend is.  
Er is een voorziening egalisatie tarieven rioolheffing met een saldo van ruim € 962.000,00 (31/12/17). 
In het licht van onze opgave voor rioolwerkzaamheden, is het verantwoord om de voorziening met 
circa € 162.000,00 te verlagen. Daarmee hebben we dekking voor het verlagen van het riooltarief in 
2019. Op deze manier ontstaat er een vorm van "compensatie" voor de stijging van de tarieven 
afvalstoffenheffing. 
 
Het meerjarenperspectief voor kostendekkendheid wordt meegenomen in het nieuw op te stellen 
vGRP. 
 
Vraag 3 
pagina 12: We continueren de subsidie aan het Marietje Kesselsproject. We willen de 
betrokkenheid van de scholen bij het project (weerbaarheid e.d.) vergroten. We nodigen 
daarom de scholen uit om hun eigen bijdrage van € 7.000,00 te verhogen (om alle 
groepen 7 te laten deelnemen is een budget van € 54.600,00 nodig). 
In de begroting zie ik een bedrag van €24.000 opgenomen. Als ik dit aftrek van het bedrag dat 
nodig is hou ik € 30.000 euro over. In de bovengenoemde tekst nodigt u de scholen uit hun 
eigen bijdragen te verhogen. Wat gebeurt er als dat niet gaat? Waar moet dan dit bedrag 
vandaan komen? 
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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 die 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 4 
Pagina 13: We implementeren de nieuwe visie op ’t Loket en vertalen deze naar een 
nieuwe werkwijze, waarbij de zorg en ondersteuning meer dan voorheen gericht is op de 
eigen kracht van de inwoner. 
Wat moet hieronder verstaan worden? Dit loket was toch altijd al bezig met mensen op eigen 
kracht zetten. Wat verandert daar nu aan? 
 
Antwoord: 
Zoals u kunt lezen in de tekst hebben we het over 'meer dan voorheen'. Vanaf de decentralisaties in 
het sociaal domein werken we in 't Loket hard om inwoners met hulpvragen te helpen. Echter we 
hebben geconstateerd dat er verschillende toegangen zijn. De afgelopen jaren zijn we ook op enkele 
knelpunten gestuit, waaronder het feit dat er minder tijd en aandacht is voor preventie, 
samenwerking met organisaties in het voorliggend veld of het stimuleren van netwerk waardoor 
inwoners zichzelf en elkaar helpen. Terwijl daar de kracht van de mensen en Goirle ligt. In de 
doorontwikkeling is verbinden en versterken een specifiek aandachtspunt, waarmee we aansluiten 
bij duurzaam en dienstbaar.  
 
Vraag 5 
pagina 20: (Bedrijvigheid) 
In de programmabegroting staat hierover: ”Duurzaamheid in het sociaal en economisch 
domein is niet minder belangrijk dan de energie transitie.” 
Met dit uitgangspunt mag de Economische agenda mag in de begroting dan meer aandacht 
krijgen dan thans het geval is. 
Zonder een goed economisch plaatje voor de toekomst spreek je niet van een goede 
begroting. Wij kunnen ons dan ook niet vinden in deze paragraaf en vragen u daar nog eens 
naar te kijken. Waar mogelijk aanvullen! 
 
Antwoord: 
Dit is een statement en geen technische vraag. 
 
Vraag 6 
Pagina 45: Wat betreft de financiële begroting: 
Mis de Historie. Geen inzicht in de veranderposten waardoor de afwijkingen niet te zien zijn en 
de eventuele opramen of aframen niet zichtbaar is. Dit belemmert in de oordeelvorming. 
 
Antwoord: 
Voor de begroting 2019 is gekozen voor een nieuwe programmastructuur. 
Dat maakt de vergelijkbaarheid tussen de jaren niet gemakkelijk en daarom is dit jaar, eenmalig, 
gekozen voor een analyse op hoofdlijnen. 
 
In het BBV is het volgende gesteld ten aanzien van het overzicht van basten en lasten en de 
toelichting ( Titel 2.4.) 
Artikel 19 stelt dat de toelichting op het overzicht van baten en lasten ten minste bevat: 

a. het gerealiseerde bedrag van  het voorvorig begrotingsjaar, het geraamd bedrag van het 
vorig begrotingsjaar na wijziging en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar. 
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In de begroting 2018 hebben wij alleen de begrote cijfers laten zien van de begroting 2017 en de 
begroting 2018. De jaarrekeningcijfers zijn toen achterwege gebleven omdat vanaf de begroting 
2017 is gekozen voor een nieuwe administratie en daarbij is aangesloten bij de taakvelden.  
In de begroting 2019 zijn de rekeningcijfers bij het onderdeel Wat mag het kosten weer opgenomen. 
 
Bijgevoegd vindt u het totaal overzicht met de werkelijke cijfers 2017, de cijfers van de primaire 
begroting 2018, de begroting 2018 na wijziging en de cijfers voor de begroting 2019. 
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Vragen begroting 2018 SP 
 
 
Vraag 1 
Pagina 13 
Er komt een nieuw beleidsplan minima. Wordt daar meedoen aan sport en cultuur en werkende 
armen meegenomen? 
Verder hoe gaat Goirle om met werkende armen? 
 
Antwoord: 
Dit najaar wordt het huidige minimabeleid tegen het licht gehouden. Bereiken we wat we willen 
bereiken? Hoe ervaren de inwoners dat? We willen dat iedereen mee kan doen. Sport en cultuur is al 
een belangrijk onderdeel van het Kindpakket. Het bereiken van álle minima, dus ook de werkende 
armen, is en blijft een uitdaging. Communicatie is de sleutel: waar en hoe vertellen we onze 
inwoners waar ze aanspraak op kunnen maken? Maar ook: hoe zorgen we dat algemene 
voorzieningen toegankelijk zijn? Dit zijn belangrijke aandachtspunten voor in het nieuwe 
minimabeleid. 
 
Pagina 15 
 
Vraag 2: 
Waarom gaat de maatschappelijke ondersteuning omlaag met 25.000 euro? 
 
Antwoord: 
Wij verwachten dat door goede afspraken te maken met Contour/deTwern en de WOS enerzijds en 't 
Loket anderzijds een deel van de problematiek van statushouders ook door het reguliere aanbod 
opgelost kan worden. We hebben het daarbij over statushouders die hier langer dan 18 maanden 
zijn. Ook willen we prestatieafspraken maken die leiden tot efficiënter werken. De inschatting is dat 
het subsidiebedrag met € 25.000,00 verlaagd kan worden vanaf 2020. 
 
Vraag 3: 
Ketenaanpak verwarde personen wordt verlaagd terwijl daar meer aandacht voor komt, waarom? 
 
Antwoord: 
Onze ketenaanpak verwarde personen zal uit twee onderdelen bestaan in 2019: a. een pilot van het 
RIBW ten bedrage van € 25.000,00 en b. ondersteuning van het burgerinitiatief bij Wies met een 
budget van € 5.000,00. In 2019 moet de pilot bewijzen dat wij daarmee de juiste aanpak hebben 
gekozen. Mocht dat zo zijn, dan zullen wij u voorstellen voor 2020 en volgende jaren een structureel 
budget in de begroting op te nemen. Het burgerinitiatief bestaat al en daarom willen wij daarvoor 
van 2019 een structureel budget daaraan toekennen. 
 
Vraag 4: 
Waarom stopt vanaf 2020 het budget voor Verduurzaming jeugdwerkloosheidsvrije zone? 
 
Antwoord: 
Het programma Jeugdwerkloosheidsvrije zone is in aanvang opgezet tot en met 2018 en wordt 
vanuit regionale middelen (Hart van Brabant) gefinancierd, aangevuld met subsidies. Tot en met 
2018 hebben gemeenten daar dus niet direct een bijdrage in geleverd. Op dit moment wordt de 
evaluatie uitgevoerd. Op basis van de eerste resultaten is geconcludeerd dat het zeker de moeite 
waard is om te onderzoeken of en op welke wijze de positieve elementen van het programma 
verduurzaamd kunnen worden. In afwachting van de uitkomsten van dat onderzoek is besloten om 
het programma in 2019 te continueren. Daarvoor is in ieder geval in 2019 geld nodig, omdat het niet 
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meer in de begroting Hart van Brabant zit. De uitkomsten van het onderzoek worden verwacht in het 
eerste kwartaal 2019, zodat we tijdig voor de begroting 2020 weten wat de eventuele financiële 
consequenties zijn van eventuele continuering van (delen van) het programma 
Jeugdwerkloosheidsvrije zone. Wij zullen de Raad informeren over de uitkomsten van het onderzoek.  
 
Vraag 5: 
Wat houdt de sport en cultuur functionaris in? 
 
Antwoord: 
Een combinatiefunctionaris is iemand die aangesteld is om onderwijs met sport of cultuur te 
verbinden. Combinatiefunctionarissen hebben een achtergrond als specialist op het gebied van sport 
of cultuur. Ook heeft een combinatiefunctionaris kennis van de wijze waarop het onderwijs en 
verenigingen zijn georganiseerd en van pedagogiek/opvoedkunde. 
 De combinatiefunctionaris zorgt dat: 

• de brede scholen hun naschoolse activiteiten vergroten en goed laten aansluiten op de vraag 
van de kinderen en de wijk; 

• steeds meer jongeren deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten;  
• sportverenigingen sterker worden zodat zij meer kunnen betekenen voor hun wijk. 

 
Vraag 6: 
Wat gaat concreet de uitbreiding van de sport en cultuur functionaris van 3,1 naar 4,4 fte betekenen 
voor het onderwijs? 
 
Antwoord: 
Over de exacte invulling wordt nog overleg gevoerd met het onderwijs en andere partijen. Gedacht 
kan worden aan meer uren ondersteuning voor het bewegingsonderwijs, of inzetten van een 
verenigingsondersteuner, of een consulent leesbevordering via de bibliotheek. 
 
Vraag 7: 
Worden alle scholen hiermee geholpen op het gebied van sport? 
 
Antwoord: 
Ja, en ook cultuur. 
Sinds 2012 maken alle scholen in het primair onderwijs gebruik van de cultuurcoach, dat zijn 
specialisten op het gebied van kunst en cultuur, muziek, literatuur, drama etc die vanuit Factorium 
Podiumkunsten op vraag van de scholen les komen geven. 
Sinds 2018 maken alle scholen in het primair onderwijs gebruik van de beweegcoach jeugd, een ALO-
opgeleide sportfunctionaris die enkele uren per week de gymlessen verzorgt. Daarnaast organiseren 
de sportcoaches buitenschoolse sportactiviteiten in Goirle en Riel.  
 
Vraag 8: 
Zo nee, bij hoeveel fte wel? 
 
Antwoord: 
Het betreft hier dus 1,23 fte die wordt ingezet voor sport. 
 
Vraag 9: 
Wat is de situatie op dit moment voor het bewegingsonderwijs? 
 
Antwoord: 
Op alle scholen heeft de sportcoach de gymlessen verzorgd. Basisschool de Vonder in Riel heeft 
onlangs een eigen vakleerkracht bewegingsonderwijs aangesteld. 



6 
 

Vragen van de Partij van de Arbeid 
 
 
Vraag 1 
Saldo meerjarenbegroting (p. 4) 
Het begrotingsoverschot neemt vanaf 2020 flink toe. Komt dat door een stijging van de algemene 
uitkering? 
 
Antwoord: 
Dat is inderdaad voornamelijk een gevolg van de stijging van de algemene uitkering. 
In de raadsinformatiebrief naar aanleiding van de maart- en de meicirculaire hebben wij u hierover 
geïnformeerd.  
 
Vraag 2 
Verbouw Mill Hillcollege (p. 5) 
De kosten worden gedekt door het voordelig saldo in de meerjarenbegroting. Dit is vrij vaag. 
Is er een bepaalde bandbreedte afgesproken waarbinnen de kosten zich mogen bevinden? 
 
Antwoord: 
Het onderzoek naar de vervangende huisvesting van het Mill Hillcollege loopt. Binnen dit project zijn 
er twee opties in beeld, te weten gedeeltelijke vervangende nieuwbouw in combinatie met renovatie 
van een bestaand gedeelte van het schoolgebouw of compleet vervangende nieuwbouw. De kosten 
van beide huisvestingsopties zijn indicatief in beeld. De omvang van de bandbreedte waarbinnen de 
kosten zich mogen begeven ligt nog niet vast.  
 
Vraag 3: 
Jeugdhulp (p. 5) 
Komen er in deze periode nog wijzigingen in het ‘woonplaatsbeginsel’ wat voor Goirle gunstig kan 
zijn? 
 
Antwoord: 
Er is een wetsvoorstel in de maak om vanaf 2020 het woonplaatsbeginsel in de jeugdwet te wijzigen. 
De bedoeling van deze wijziging is dat gemeenten geen nadeel meer ondervinden als een 
jeugdhulporganisatie in haar gemeente is gevestigd. Momenteel regelen de 42 jeugdregio's zelf via 
een convenant de grootste administratieve problemen bij verhuizingen en discussie tussen 
gemeenten. Dit blijft zo totdat de wettelijke vereenvoudiging in de Jeugdwet ingaat. Het 
woonplaatsbeginsel heeft een directe link met het financiële verdeelmodel in de Jeugdwet. 
 
Vraag 4: 
Integratie vluchtelingen (p. 15) 
De middelen stoppen abrupt in 2022. Waarom deze plotselinge overgang en wat kunnen de gevolgen 
hiervan zijn? 
 
Antwoord: 
We hebben de afgelopen jaren een grote instroom van statushouders gehad. Op meerdere 
onderdelen zien we dat de integratie stagneert. De sociale en financiële zelfredzaamheid, de 
maatschappelijke participatie en beheersing van de Nederlandse taal zijn enkele van die punten. Ook 
zien we problemen op het gebied van huisvesting met name van de alleenstaande jongeren en zijn er 
zorgen op het gebied van gezondheidszorg. We willen de integratie van de groep die hier de 
afgelopen jaren gekomen is op een gestructureerde manier gaan oppakken. Daarvoor gaan we 
gedurende drie jaren extra middelen beschikbaar stellen ten laste van de reserve sociaal domein, die 
ook bedoeld is voor de integratie van statushouders.  

https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/jeugdregios-tekenen-convenant-woonplaatsbeginsel-jeugdwet
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We verwachten dat door de ervaringen hiermee, het leereffect en de mogelijkheden die de nieuwe 
wet Inburgering ons gaat bieden na die drie jaar de extra impuls niet meer nodig is. Als in 2021 blijkt 
dat er toch nog een extra impuls nodig is dan zullen wij voor de begroting van 2022 met aanvullende 
voorstellen komen.  
 
Vraag 5 
Wmo  
Vanaf 2019 gaat zo goed als zeker het abonnementstarief in. Inwoners betalen dan maximaal € 17,50 
per maand voor een Wmo maatwerkvoorziening. Als de eigen bijdrage lager wordt, ligt het voor de 
hand dat meer mensen gebruik gaan maken van voorzieningen. Wordt hier rekening mee gehouden 
in de begroting? 
 
Antwoord: 
Wij hebben hier in de begroting geen rekening mee gehouden omdat wij niet kunnen voorspellen of 
en zo ja, hoe groot de groei zal zijn. Wij hebben ons overigens tot nu steeds laten leiden door de 
vraag of een voorziening nodig is voor de inwoner en niet door het beschikbare budget. Mochten wij 
na een half jaar een overschrijding constateren, dan zullen wij uw raad hierover informeren. 
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Vragen van het CDA 
 
 
Vraag 1 
Blz. 12 “In 2018 loopt er een pilot om big data te gebruiken voor monitoring in het sociaal domein. 
De uitkomsten hiervan zullen in januari/februari 2019 gebruikt worden om te bezien of een 
dergelijke monitoring voortaan kan plaatsvinden binnen het prioritaire GHO-project 
gegevensmanagement.” Vraag: Big data monitoring sociaal domein. Wat is dit eigenlijk, waar wordt 
het op ingezet en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? 
 
Antwoord: 
Wij willen meten wat de maatschappelijke effecten zijn van onze beleidsdoelen en de acties die wij 
inzetten om die doelen te behalen. Wij willen daarvoor in de eerste plaats gebruik maken van de 
gegevens die wij zelf al hebben. Op dit moment gebeurt dat nog maar mondjesmaat. Wanneer de 
pilot succesvol is, kunnen wij deze werkwijze vervolgens koppelen aan het prioritaire project GHO 
gegevensmanagement.  Mocht dit niet voldoende inzicht opleveren, dan zouden wij als volgende 
stap kunnen onderzoeken in hoeverre big data (koppeling van externe gegevensbronnen) ons kan 
helpen. De pilot zal starten in november 2018. 
 
Vraag 2 
Blz. 15 “Vervangingsinvesteringen SCAG” 38.000,- Vraag: wat is dat? 
 
Antwoord: 
Met SCAG is de afspraak gemaakt dat vervangingsinvesteringen via de gemeente lopen.  
Dat betekent dat de gemeente toestemming geeft aan SCAG tot het doen van 
vervangingsinvesteringen maar de lasten die daaruit voortvloeien worden doorberekend aan SCAG. 
 
Vraag 3 
Blz. 18 “Toezicht en handhaving is een proces dat we met en voor inwoners vormgeven.” Vraag: Wat 
is de rol voor de inwoners? Is daar al vorm aan gegeven? 
 
Antwoord: 
Inwoners kunnen hun inbreng leveren middels zienswijzen bij een ter inzage gelegd 
bestemmingsplan bijvoorbeeld of tijdens inspraak bijeenkomsten bij het vernieuwen van de APV of 
andere beleidsontwikkelingen. Daarbij worden de kaders geschapen voor het latere proces van 
toezicht en handhaving en kunnen de belangen en visie van de burger worden opgenomen en 
meegewogen bij de vaststelling. Dit is algemene praktijk om de belangen van de burger in het 
overheidsbeleid te verankeren. 
 
Vraag 4 
Blz. 23 “We formuleren een visie op dienstverlening en stellen een uitvoeringsagenda op.” Vragen: 
Welke rol speelt communicatie hierin? Mogen wij de visie als raadsinfo ontvangen? 
 
Antwoord: 
Communicatie zal een belangrijke positie innemen in de visie op dienstverlening. Dienstverlening 
begint immers ook met goede communicatie. Overigens zal communicatie ook een prominente plek 
krijgen in het organisatie-ontwikkelingstraject. 
Het college hecht er waarde aan om de raad te betrekken bij de totstandkoming van de visie op 
dienstverlening. Wij zullen hiertoe nadere voorstellen doen. 
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Vraag 5 
Inhoudelijk: 
De afvalstoffenheffing laat percentueel een grote verhoging zien. 
Jammer voor wat er al geïnvesteerd is middels het traject dat vorig jaar in gang is gezet waarbij 
burgers gevraagd is om afval verdergaand te scheiden en waarvoor ook nieuwe containers voor 
restafval zijn aangeleverd. Daarnaast is een pilot gestart, en nog niet afgerond, met in twee wijken 
combi containers. 
Bewoners moeten beloond worden voor hun inspanningen en het feit dat ze minder restafval 
aanbieden. Nu met deze begroting wordt het tegenovergestelde bereikt. Graag ontvangen we 
nadere uitleg omtrent de voorgestelde verhoging.  
 
Antwoord: 
Op 3 juli heeft de gemeenteraad een begrotingswijziging vastgesteld voor Afval. De onderbouwing 
die daaraan ten grondslag lag is tevens de onderbouwing dat de afvalstoffenheffing wordt verhoogd. 
Zie voor de stukken de volgende link: https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Besluitvormend/2018/03-
juli/21:15 
 
Vraag 6 
Blz. 2; Wat wordt er verstaan onder “extra budgetten exploitatie”? 
 
Antwoord: 
Dit betreft de (netto) lasten van nieuw beleid, die niet voortvloeien uit investeringen. Deze lasten 
drukken dus vanaf 2019 op de meerjarenbegroting. In de tabel op pagina 62-63 is een specificatie 
van dit bedrag opgenomen. 
 
Vraag 7 
Blz. 19; Vervangen plantsoenen en berm, verplaatsen standplaatsen bomen en achterstallig 
onderhoud groensingels…Om welke straten of gebieden gaat het hier? 
 
Antwoord: 

 Locatie Noodzakelijke werkzaamheden 

1 Arienstraat Vervangen plantsoen en berm.  
Deze zijn sterk verouderd en verwilderd en voldoen 
daarmee niet meer aan het door de raad vastgestelde 
beeldkwaliteit.  

2 De Schietberg  Verbeteren standplaats bomen. 
Bomen hebben slechte standplaats. Bomen zelf zijn nog 
wel mooi en behoudens waardig.  Om de bomen 
voldoende toekomstperspectief te geven is het 
noodzakelijk de standplaats van de bomen te verbeteren. 

3 Pastorenbuurt Aanplant nieuwe bomen. 
Deze buurt wordt in 2019 aangepakt in het infraplan. De 
buurt heeft weinig openbaar groen. Het is gewenst om 
tijdens de herinrichting/renovatie bomen aan te planten 
om de buurt te meer te vergroenen ten behoeve van 
leefbaarheid, biodiversiteit, gezondheid en 
klimaatbestendigheid 

4 Oude Spoorbaan, 
Bels Lijntje, Oude 
Tilburgsebaan 

Bestrijding van intensieve exoten (bijv. Japanse 
duizendknoop) en achterstallig groenonderhoud aan 
singels 

  

https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Besluitvormend/2018/03-juli/21:15
https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Besluitvormend/2018/03-juli/21:15
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Vraag 8 
Blz. 21; Waaruit is het bedrag bij “Saldo bestaand beleid” opgebouwd”? 
 
Antwoord: 
Het saldo van € 273.000,00 is als volgt opgebouwd: 
Het heeft betrekking op de baten en lasten voor de taakvelden: 
• Economische ontwikkeling 
• Economische promotie 
• Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 
• Musea 
 
Het betreft o.a. de salarislasten van de economisch medewerker, de bijdrage aan Midpoint, de baten 
en lasten van de BIZ, de baten en lasten van de kermis e.d. 
 
Vraag 9 
Blz. 24; Wat valt er onder “Lasten nieuw beleid” ? 
 
Antwoord: 
Op bladzijde 24 staat een bedrag van € 100.000,00 voor lasten nieuw beleid. Bedoeld worden de 
werkzaamheden t.b.v. Goolse democratie. 
Er is een extra eenmalig budget nodig ten behoeve van aanvullende ambtelijke capaciteit en 
advieskosten. 
 
Vraag 10 
Blz. 26; Wat bedoeld men met Opslag op salariskosten (89 %)? 
 
Antwoord: 
Hiermee wordt de overhead bedoeld. De overhead heeft betrekking op alle ondersteunende 
werkzaamheden ten behoeve van het primaire proces. 
 
Vraag 11 
Blz. 27: Hoe mag ik “Personeel uitbreiding formatie” lezen. Komt dit bovenop de uitbreiding die vorig 
jaar reeds is gevoteerd in de begroting? En hoe mag ik de bedragen in de opvolgende jaren zien? 
 
Antwoord: 
Deze uitbreiding komt inderdaad bovenop de uitbreiding die gerealiseerd is in de begroting 2018. 
Grootste deel is toe te wijzen aan nieuwe taken, ambities, gewijzigd beleid en het opheffen van nog 
bestaande kwetsbaarheden. De bedragen in de opvolgende jaren vormen de structurele lasten in 
meerjarenperspectief van de in de begroting 2019 opgenomen formatie-uitbreiding met een 
structureel karakter. In het bedrag van € 867.000,00 zit een tijdelijke component, het betreft 
tijdelijke formatie voor 3 jaar die ietwat afloopt en deze is dus in 2022 niet meer meegenomen. 
 
Vraag 12 
Blz. 30; Kunt u ons de opbouw van Afvalstoffenheffing in een staatje leveren in vergelijking met de 
afgelopen 3 jaar.? 
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Antwoord: 

 
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishoudens van 2012-2018 
 
 
Vraag 13 
Risicoparagraaf; Kunt u naast de mogelijke risico’s ook een overzicht van mogelijke meevallers geven 
over 2019, en ook over (mogelijke) meevallers over 2018? 
 
Antwoord: 
Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is om mogelijke tegenvallers op te 
kunnen vangen zonder dat dit onmiddellijk invloed heeft op het beleid. Meevallers horen daar niet in 
thuis.  
Voor 2019 en 2018 zijn nu geen meevallers in beeld. We hopen wel dat het geschil met Brabant 
Water inzake het TWM-dossier  tot een afwikkeling komt. 
 
Vraag 14 
Kunt u inzicht geven in de kosten ivm opbrengst leges (kostendekkendheid, pag 51).? 
 
Antwoord: 
Op bladzijde 30 staat een overzicht van de kostendekkendheid leges. 
 
Vraag 15 
Blz. 53; Hoe is het bedrag tot stand gekomen bij ‘Extra budget 2019 eenmalig” en bij “Ontwikkeling in 
de formatie”? 
 
Antwoord: 
Het extra budget ad € 808.000,00 eenmalig, heeft betrekking op alle incidentele uitgaven niet de 
ambtelijke formatie betreffend. Voor een opsomming hiervan zie bijlage 1.b. 
De incidentele uitgaven worden incidenteel gedekt uit de AWR en op bladzijde 63 zie je een totaal 
bedrag van € 1.077.000,00 en dat heeft betrekking op de eerder genoemde € 808.000,00 en het 
andere bedrag ad € 269.000,00 heeft betrekking op het extra tijdelijke budget voor personeel. 
 
Het bedrag van € 458.000,00 bij " ontwikkeling in de formatie" heeft betrekking op het extra tijdelijk 
budget voor personeel voor de komende drie jaren en voor 2019 is dat € 269.000,00. 
Het restant bedrag ad € 189.000,00 heeft betrekking op de salarislasten van een vijftal tijdelijke 
functies die reeds in de primaire begroting zijn opgenomen en die eenmalig worden gedekt uit de 
algemene weerstandsreserve. 
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Vragen Pro Actief Goirle 
 
 
Nota van Aanbieding 
Vraag 1 
(pag. 4) Afvalstoffenheffing en rioolrecht: we lezen dat de verhoging van de afvalstoffenheffing 
wordt gecompenseerd met € 15,00 minder rioolheffing. Dat zou dus betekenen dat de totale 
lastendruk voor de bewoners € 15,00 minder wordt (€ 45,00 ipv € 60,00). Is dat juist? Deze € 15,00 
wordt onttrokken aan de egalisatiereserve rioleringen. Betekent dit dat bepaalde werkzaamheden 
voor de riolering niet worden uitgevoerd?  
 
Antwoord: 
Als we de heffing van afval en riolering voor een meerpersoonshuishouden bij elkaar optellen, dan 
stijgt dit met € 45,00 ten opzichte van 2017. (€ 60,00 min € 15,00). We kunnen dit verantwoord 
dekken vanuit de voorziening, zonder consequenties voor rioleringswerkzaamheden. 
 
Vraag 2  
(pag. 5) Bij de risico’s ontbreekt de transitie Beschermd Wonen. Waarom ontbreekt deze in deze 
opsomming?  
 
Antwoord: 
De opsomming op pagina 5 beoogt geen volledig beeld te geven van de risico’s. Die zijn opgenomen 
in de risicokaart, als onderdeel van de berekening van het weerstandsvermogen. Op pagina 5 zijn 
twee ontwikkelingen genoemd (Mill Hill en Jeugdhulp), die zeer waarschijnlijk tot structurele lasten 
in de begroting leiden. Voor deze ontwikkelingen is echter in financiële zin nog geen ruimte in de 
meerjarenbegroting gereserveerd. 
 
Vraag 3 
(pag. 5) M.b.t. (ver)nieuwbouw Mill Hill. Hoe groot is het financiële aandeel van de gemeente in het 
Mill Hill College in het algemeen, dus los van de verbouwing?  
 
Antwoord: 
De huidige kapitaallasten bedragen € 94.000,00 (in 2019, afschrijving en rente). 
 
Beleidsbegroting Programma 1: Inwoner 
Vraag 4 
(pag. 11) Naar aanleiding van de voorgenomen activiteit gericht op kunst en cultuur (Back to Basics 
2.0): is er al een cultuurbeleid aanwezig voor de gemeente Goirle?  
 
Antwoord: 
Op dit moment maakt cultuurbeleid deel uit van de overkoepelende welzijns- en onderwijsbeleid 
Back to Basic 2.0. Er is vooral aandacht voor cultuureducatie voor basisschooljeugd, in de vorm van 
combinatiefunctionarissen kunst & cultuur (de cultuurcoaches van Factorium) en het project 
Cultuureducatie met Kwaliteit. Er is geen op zichzelf staande cultuurbeleid geformuleerd. 
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Vraag 5 (pag. 14) Is de “vernieuwende aanpak” op het gebied van inburgering al evidence-based? 
Waar haalt de gemeente Goirle inspiratie en kennis op? 
 
Antwoord: 
Al langere tijd is bekend dat het huidige stelsel van Inburgering tekort schiet. De hoofdlijnen van de 
veranderopgave inburgering zijn door de minister van SZW op 2 juli 2018 aan de Tweede Kamer 
meegedeeld. Op de schaal van Hart van Brabant wordt er sinds vorig jaar voorgesorteerd op deze 
veranderopgave. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de expertise die in het land is opgedaan. (Werk- 
en themagroepen van experts van o.a. gemeenten, taalaanbieders, werkgevers, Divosa, VNG en 
vluchtelingenwerk.) De 'kennis en inspiratie' haalt de regio (en dus ook Goirle) uit de contourenbrief, 
en uit gesprekken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We richten de pilots zo 
in, als beschreven staat in de 'contourenbrief' van minister Koolmees. De ingangsdatum van de 
nieuwe Wet inburgering is, voor zover nu bekend, 1 juli 2020. 
 
Vooruitlopend op de nieuwe wet Inburgering willen wij op kleine schaal in regionaal verband al,   
gaan experimenteren met een vernieuwende manier van aanpak. Daarvoor is o.a. een ESF-subsidie 
aangevraagd. Wij informeren u begin 2019 over de verdere aanpak. 
 
Vraag 6 herschrijven 
(pag. 14) Wat wordt bedoeld met de “sluitende aanpak” van het integratievraagstuk? Wat wordt met 
“sluitend” bedoeld? 
 
Antwoord: 
Met sluitende aanpak van het integratievraagstuk is bedoeld dat we de inburgeringsplichtigen een 
'duaal traject' aanbieden. Dat wil zeggen: taalonderwijs in combinatie met activering. Dit laatste kan 
vrijwilligerswerk zijn, maar ook een stage of betaald werk. Hoe de inburgeringstrajecten er exact uit 
gaan zien, is nog niet bekend. Wij zullen de raad hierover nader informeren zodra hierover meer 
duidelijkheid is. 
 
(*) Regionaal wil zeggen: met de gemeenten uit de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Het gaat dan 
concreet om de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, 
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. 
 
Beleidsbegroting Programma 2: Leefomgeving 
Vraag 7 
(pag.17) Er wordt een plan opgesteld om het Jan van Besouw te verduurzamen. In de vorige 
raadsperiode is toegezegd dat een “commissie wijze en out-of-the-box-denkende mannen en 
vrouwen” zou komen, die zich bezig zouden houden met doorontwikkeling van het Jan van Besouw. 
Is die commissie inmiddels aanwezig en wat zijn de resultaten tot nu toe? En wordt duurzaamheid 
meegenomen in de opdracht aan deze commissie? 
 
Antwoord: 
In de afgelopen periode is een commissie, geïnitieerd en aangestuurd door het bestuur van SCAG, 
bezig geweest met het ontwikkelen van een 6-tal verschillende scenario's over de toekomst van het 
CC. In november/december 2018 is er de besluitvormingsfase van een langdurig traject van 
nadenken, veel besprekingen, externe onderzoeken, ingewonnen adviezen en studies. Dit vormt de 
apotheose in een meerjarig traject van scenario onderzoek over de toekomst van het Jan van 
Besouw. In deze scenario's is duurzaamheid als thema op zichzelf niet meegenomen. 
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Vraag 8 
(pag. 18) In het kader van de veilige leefomgeving wordt aandacht besteed aan het verminderen van 
criminaliteit o.a. door in te steken op preventie. Is er ook gedacht aan het verbinden aan het sociale 
domein voor als het gaat om de aanpak van ondermijnende criminaliteit? Wat is de definiëring van 
veiligheid en veilige leefomgeving?   
 
Antwoord: 
Voor wat betreft de vraag over de koppeling sociaal domein en ondermijning zijn we voornemens om 
eerste lijns werkers, onder andere binnen het sociaal domein, te leren signalen van ondermijnende 
criminaliteit te herkennen en hierop te acteren. 
 
Landelijk  wordt de volgende definitie van veiligheid gehanteerd: 
“Veiligheid is de gewenste mate van ordening en rust in het openbare leven en de gewenste mate 
van bescherming van leven, gezondheid en goederen tegen acute of dreigende aantastingen. 
Onveiligheid is alles wat daarop inbreuk maakt. Die inbreuken op veiligheid kunnen feitelijke 
aantastingen van de veiligheidssituaties betreffen zoals diefstal en brand (objectieve onveiligheid), 
maar kunnen ook veiligheidsrisico’s en gevoelens van onveiligheid (subjectieve onveiligheid) 
betreffen”. 
 
In de methodiek Kernbeleid Veiligheid (2010), die door de gemeente Goirle wordt gehanteerd, is dit 
als volgt beschreven:  
"We gaan uit van vijf centrale veiligheidsvelden: veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en 
veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid; binnen deze 
veiligheidsvelden worden veiligheidsthema’s onderscheiden; het veiligheidsbeleid dat resulteert uit 
de toepassing van Kernbeleid Veiligheid, strekt zich uit tot de vijf veiligheidsvelden ofwel heeft 
betrekking op integrale veiligheid." 
 
Veilige woon- en leefomgeving wordt in dezelfde methodiek beschreven als: 
"Dit veiligheidsveld heeft betrekking op de alledaagse woon- en leefomgeving van bewoners ofwel 
de veiligheid en leefbaarheid 
in de wijk, buurt, straat, tussen buren. Waarbij het exclusief om de sociale veiligheid gaat, dat wil 
zeggen criminaliteit, overlast en verloedering. Voor zover er fysieke aspecten aan de orde zijn, 
hebben die een oorzakelijke relatie met de sociale veiligheid – denk aan verlichting, zichtlijnen, 
beschoeiing van groenstroken, e.d." 
 
Zie ook: 
https://vng.nl/files/vng/vng/Documenten/Extranet/Veiligheid/kernbeleid_veiligheid/KernbeleidVeili
gheid_Handreiking_sept2010.pdf 
 
 
Beleidsbegroting Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en overhead 
Vraag 9 
(pag. 26) We lezen dat overgegaan wordt naar Equalit. Heeft dit consequenties voor de medewerkers 
van de gemeente Goirle, zowel qua formatie als functie-inhoud? 
 
Antwoord: 
We verwachten dat dit inderdaad consequenties heeft – met name op functie-inhoud, maar mogelijk 
ook op formatie. De dienstverlening van Equalit is anders dan de dienstverlening door de gemeente 
Tilburg. Daarom start in 2018, vooruitlopend op de overstap, een onderzoek naar de manier waarop 
de informatievoorziening voor de GHO-gemeenten in samenwerking kan worden gerealiseerd. 
Hieruit zal ook blijken welke personele consequenties de overstap met zich meebrengt. 
 

https://vng.nl/files/vng/vng/Documenten/Extranet/Veiligheid/kernbeleid_veiligheid/KernbeleidVeiligheid_Handreiking_sept2010.pdf
https://vng.nl/files/vng/vng/Documenten/Extranet/Veiligheid/kernbeleid_veiligheid/KernbeleidVeiligheid_Handreiking_sept2010.pdf
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Vraag 10 
(Pag. 27) We lezen dat voor vervanging van meubilair een post begroot is voor €200.000,=. Is dat 
bedrag bedoeld voor werkplekken in het gemeentehuis of betreft dit ook andere gemeentelijke 
gebouwen? Is er ook gedacht aan hergebruik van meubilair?  
 
Antwoord: 
Het betreft enkel de werkplekken in het gemeentehuis. In overwegende mate is meubilair verouderd 
en voldoet het niet aan de arbo-eisen. Daarnaast wil de gemeente als goed werkgever door de 
aanschaf van bv. sta-bureau's (in hoogte verstelbaar) ook preventief en gezondheid bevorderend te 
werk gaan. In dat licht is hergebruik van verouderd meubilair geen optie. 
 
 
Financiële begroting 
Vraag 11 
(pag. 53) We lezen dat de gemeente eigen risicodrager voor de WIA is. Die keuze is waarschijnlijk in 
het verleden gemaakt. Wordt deze keuze heroverwogen? Is het nog steeds rendabel om eigen 
risicodrager te blijven? 
 
Antwoord: 
Er is geen aanleiding om deze keuze te heroverwegen. De redenen van toen zijn nog steeds valide. Zo 
kent de gemeente Goirle geen  zwaar fysiek belastende functies (zoals bv buitendienstmedewerkers) 
en wordt er nauwelijks instroom gerealiseerd in de WGA/WIA. Ondanks het hogere verzuim in de 
afgelopen periode blijft instroom zeer beperkt. Immers trachten we door de juiste re-integratie-
activiteiten medewerkers ook weer op de been te krijgen voordat instroom plaatsvindt. En uiteraard 
speelt preventie eveneens een belangrijke rol. Het herverzekeren van dit risico bij UWV brengt qua 
premie veel  meer kosten met zich mee dan de incidentele instroom. 
 
Bijlagenboek 
Vraag 12 
(pag. 76) In de kolom “toelichting” lezen wij bij punt 6.3 (“Inkomensvoorziening, te laat budget I-
deel”) dat er geen rekening gehouden is met een verwacht tekort op het I-deel. Waarom is dat tekort 
niet begroot terwijl dat wel verwacht wordt? 
 
Antwoord: 
Het definitieve budget voor het I-deel over een lopend jaar wordt pas in oktober van dat lopende 
jaar bekend gemaakt en is van een groot aantal (voor Goirle niet beïnvloedbare indicatoren) 
afhankelijk. Zo is heel recent (5.10.2018) het budget voor 2018 bekend geworden en kan op dit 
moment de reële inschatting gemaakt worden dat we in 2018 daarop geld overhouden. (Wij zullen 
daarover bij het financieel tussenbericht rapporteren.) Tegelijkertijd is op 5.10.2018 het voorlopige 
budget voor 2019 bekend geworden en krijgt Goirle bijna € 300.000,00 minder budget. Op basis van 
dat voorlopige budget voor 2019 kan een inschatting gemaakt worden dat er een tekort kan 
ontstaan. Maar als het bijstandsvolume sterk afneemt (en dat ligt voor een deel binnen onze 
invloedssfeer door een actief re-integratiebeleid te voeren) en het definitieve budget 2019 eind 
volgend jaar misschien toch weer meevalt dan is er misschien weer geen tekort. Wij kiezen ervoor 
om deze schommelingen op de vangen via de AWR, maar we signaleren het wel als een risico. Dat 
leest u op pag. 76. 
  



16 
 

Vraag 13 
(pag. 80) In de kolom “toelichting” lezen wij dat het benodigde budget voor herinrichting, vervanging 
en groot onderhoud van het groen “niet volledig beschikbaar” is. De benodigde werkzaamheden 
kunnen volgens de toelichting hierdoor niet of minder worden uitgevoerd. Waarom is dat budget 
niet volledig beschikbaar? Was dit te voorzien? 
 
Antwoord: 
Dit betreft de inschatting van een risico dat zich voor kán doen, maar dit is niet waarschijnlijk. We 
voorzien nu geen grote werkzaamheden die buiten ons beeld zijn gebleven, maar het kan zich wel 
voordoen. Grote werkzaamheden die wel voorzien zijn, zijn opgenomen in de begroting. 
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Vragen D66 
 
 
Vraag 1 
In z’n algemeenheid: 
Het is al tijdens de beeldvormende vergadering aangegeven: ook D66 mist de indicatoren bij de 
thema’s uit de programmabegroting. Graag zouden de indicatoren uit de bijlage daar geplaatst zien 
in de tekst waar ze thuis horen. En eventueel aangevuld met wat we uit ander beleid al hebben 
geformuleerd, zoals bijvoorbeeld ... Want waar kunnen we als raad anders het college volgend jaar 
op aanspreken bij de verantwoording in de jaarrekening over 2019? 
 
Antwoord: 
Veel verplichte indicatoren uit bijlage 2 hebben geen directe relatie met de ambities bij de 
verschillende thema's. Het zonder meer plaatsen bij die thema's heeft ons inziens onvoldoende 
toegevoegde waarde. Vooraf kunt u oordelen over de ambities en de mate waarin de voorgenomen 
activiteiten bijdragen aan het realiseren van die ambities. U kunt het college bij de verantwoording 
aanspreken op het realiseren van de voorgenomen activiteiten. 
 
Vraag 2 
Er wordt in de programmabegroting regelmatig naar plannen en beleid verwezen die qua termijn zijn 
verstreken. Wanneer komt er op die onderdelen een herijking dan wel nieuw beleid aan? Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan het Integraal Huisvestingsplan PO/VO 2009-2016 (p. 12), de nota 
Minimabeleid 2015-2018 (p. 13), het groenstructuurplan 2014 en het Integraal beheer- en 
onderhoudsplan (IBOR 2011) (p. 35). 
 
Antwoord: 
Het komt regelmatig voor dat beleidsplannen die aanvankelijk voor een bepaalde periode bedoeld 
zijn, ook daarna nog bruikbaar zijn. We gaan zuinig om met onze ambtelijke capaciteit en maken niet 
meer beleid, dan strikt noodzakelijk is. 
 
Vraag 3 
(p4) Er is geen rekening gehouden met de onzekere toekomstige reservemutaties. Zitten zijn wel 
benoemd in de risico kaart, maar zonder indicaties/bedragen. Is er een indicatie te geven? Zo ja, dan 
graag opnemen in meerjarenbegroting. 
 
Antwoord: 
Deze onzekere toekomstige reservemutaties zijn niet opgenomen in de risicokaart. Gebaseerd op de 
meest recente actualisatie van de grondexploitaties is daaruit nog een winst te verwachten van € 7,5 
miljoen, waarvan in de jaarrekening 2017 al € 3,8 miljoen tussentijds aan winst is genomen. De 
uitkomst van de afwikkeling van het geschil over het TWM-dossier is nog niet bekend.  
 
Vraag 4 
Wat is de reden dat we de lokale lastendruk verhogen? Op pagina 34 staat ook dat er aanleiding voor 
is. Wat is nu de aanleiding? 
 
Antwoord: 
Antwoord: Bij de berekening van de kosten van gescheiden inzameling in 2016 was een aantal 
kostenstijgingen moeilijk te voorzien. De besparing op de kosten van afval wordt vooralsnog niet 
gerealiseerd, mede door ontwikkelingen in de markt van afvalstoffen. Het tarief voor 
afvalstoffenheffing is destijds wel op die lagere kosten berekend. Een stapsgewijze verhoging van de 
afvalstoffenheffing is daardoor nodig. Het tarief voor een meerpersoonshuishouden stijgt in 2019 
met circa € 60,00. 
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Vraag 5 
(P 5) Solvabiliteit: er wordt een percentage genoemd. Maar hebben we voor Goirle zelf een KPI 
hierover bepaald? Zo ja, wat is die dan? Zo nee, dan is dit één van de indicatoren die ingericht zou 
kunnen worden. 
 
Antwoord: 
Op pagina 33 (paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing) zijn de signaleringswaarden 
opgenomen die door de toezichthouder worden gehanteerd. Met een  solvabiliteit van 32% heeft 
Goirle een gemiddeld risico. 
 
Vraag 6 
(P 5) Kijkend naar risico’s. Geen vraag maar toch een verzoek om hiervoor bedragen op te nemen in 
de meerjarenbegroting. Zeker gezien het feit dat het potentieel op zou kunnen lopen tot 3.6 mln. 
 
Antwoord: 
De risicokaart is in het bijlagenboek opgenomen. Daarin staan de verschillende geïdentificeerde 
risico's opgesomd. De weerstandscapaciteit is met € 7,2 miljoen ruim voldoende om de risico's af te 
dekken. 
 
Vraag 7 
(P5) N.a.v. de huisvesting van het Mill Hill College. Ons is ter ore gekomen dat op de Frankische 
Driehoek in de nabije toekomst sprake zal zijn van te weinig klaslokalen. Goirle is weliswaar geen 
eigenaar van de panden, maar wel verantwoordelijk voor huisvesting van het onderwijs. Is er voor 
mogelijke kosten hiervoor iets gereserveerd? Zo ja, wat dan en zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: 
Om het onderwijs huisvestingsbeleid goed vorm en inhoud te geven, wordt de leerlingenprognose 
basisonderwijs iedere 2 jaar geactualiseerd. De laatste versie dateert van oktober 2016. Inmiddels is 
vastgesteld dat de actuele instroom van de Frankische Driehoek zodanig van omvang is, dat per 
aanvang schooljaar 2019/2020 extra onderwijsruimten nodig zullen zijn. Voordat hierover een besluit 
kan worden genomen, dient eerst de huisvestingsbehoefte voor de korte-/middellange termijn 
opnieuw in beeld te worden gebracht via actualisering van de leerlingenprognose. De gemeenteraad 
zal in dit traject worden betrokken via het verzoek tot het beschikbaar stellen van het benodigde 
krediet. In dit voorstel zal de wijze van dekking van de hiermee gemoeid zijnde kosten nader worden 
toegelicht. 
 
Vraag 8 
(P5) Is er al zicht op de kostenontwikkeling op het gebied van de jeugdhulp? Er wordt aan gewerkt 
staat er. Maar wanneer is het beschikbaar? 
 
Antwoord: 
Doorlopend worden de kosten door Hart van Brabant gemonitord en worden er acties ingezet om 
deze kosten te beteugelen. We zien dat de aantallen en de kosten stijgen. De ontwikkeling van de 
kosten is echter ook onvoorspelbaar. Enkele individuele gevallen kunnen een  aanzienlijke impact 
hebben op de kosten. 
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Vraag 9 
(P 12) In de programmabegroting staat dat we het Convenant Thuiszitterspact PO/VO ondertekenen 
en daarmee aansluiten bij de ambitie van het Landelijk Thuiszitterspact. Wat betekent dit concreet 
voor Goirle voor 2019? En eventueel voor de jaren daarna? 
 
Antwoord: 
Het is van belang dat het aantal thuiszitters de komende jaren omlaag wordt gebracht. Het doel van 
het thuiszitterspact is dat geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend 
aanbod aan onderwijs en/of zorg. Hetgeen betekent dat er verantwoordelijkheid is van het onderwijs 
en de gemeente om te komen tot een werkwijze waarin ondersteuningsvragen van jongeren tijdig 
worden gesignaleerd en geanalyseerd. Waarbij de mogelijkheid komt om op te schalen zodat er een 
sluitende aanpak ontwikkeld wordt. In 2019 dienen de samenwerkende ketenpartijen in het 
onderwijs deze ambitie te vertalen in een verzuimaanpak. 
 
Vraag 10 
(P 15) Naar aanleiding van Wat mag het kosten: 
1. Implementatie ZGW SD: wat wordt er verstaan onder implementeren? Gaan we 4 jaar 

implementeren? 
 
Antwoord: 
Alle medewerkers van 't Loket gaan gebruik maken van gebruikersaccounts van de gemeente 
waarmee we voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging en gegevensbescherming. Dit kost 
structureel € 55.000,00 meer. We implementeren dit binnenkort, maar daarna zijn het dus 
structurele kosten. De term "implementatie" is inderdaad verwarrend. 
 
Vraag 11 
2. Waarom is er ten behoeve van de integratie van vluchtelingen in 2022 niets meer nodig? 
 
Antwoord: 
We hebben de afgelopen jaren een grote instroom van statushouders gehad. Op meerdere 
onderdelen zien we dat de integratie stagneert. De sociale en financiële zelfredzaamheid, de 
maatschappelijke participatie en beheersing van de Nederlandse taal zijn enkele van die punten. Ook 
zien we problemen op het gebied van huisvesting met name van de alleenstaande jongeren en zijn er 
zorgen op het gebied van gezondheidszorg. We willen de integratie van de groep die hier de 
afgelopen jaren gekomen is op een gestructureerde manier gaan oppakken. Daarvoor gaan we 
gedurende drie jaren extra middelen beschikbaar stellen ten laste van de reserve sociaal domein, die 
ook bedoeld is voor de integratie van statushouders. 
We verwachten dat door de ervaringen hiermee, het leereffect  en de mogelijkheden die de nieuwe 
wet Inburgering ons gaat bieden na die drie jaar de extra impuls niet meer nodig is. Als in 2021 blijkt 
dat er toch nog een extra impuls nodig is dan zullen wij voor de begroting van 2022 met aanvullende 
voorstellen komen. 
 
Vraag 12 
3. Zijn er ten behoeve van de verduurzaming jeugdwerkloosvrije zone geen kosten na 2019? 
 
Antwoord: 
Het programma Jeugdwerkloosheidsvrije zone is in aanvang opgezet tot en met 2018 en wordt 
vanuit regionale middelen (Hart van Brabant) gefinancierd, aangevuld met subsidies. Tot en met 
2018 hebben gemeenten daar dus niet direct een bijdrage in geleverd. Op dit moment wordt de 
evaluatie uitgevoerd. Op basis van de eerste resultaten is geconcludeerd dat het zeker de moeite 
waard is om te onderzoeken of en op welke wijze de positieve elementen van het programma 
verduurzaamd kunnen worden. In afwachting van de uitkomsten van dat onderzoek is besloten om 
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het programma in 2019 te continueren. Daarvoor is in ieder geval in 2019 geld nodig, omdat het niet 
meer in de begroting Hart van Brabant zit. De uitkomsten van het onderzoek worden verwacht in het 
eerste kwartaal 2019, zodat we tijdig voor de begroting 2020 weten wat de eventuele financiële 
consequenties zijn van eventuele continuering van (delen van) het programma 
Jeugdwerkloosheidsvrije zone. Wij zullen de Raad informeren over de uitkomsten van het onderzoek. 
 
Vraag 13 
4. Ten aanzien van Nu niet zwanger: waarom lopen de kosten niet door tot in 2022? Het is toch 
gekoppeld met AMV’ers en dat loopt wel door tot in 2022? 
 
Antwoord: 
De kosten voor het programma Nu Niet Zwanger zijn gericht op implementatie van deze werkwijze. 
Het betreft een regionaal programma wat zich niet alleen richt op de doelgroep AMV’ers maar op 
kwetsbare ouders (bv. verstandelijk gehandicapten). Bij de implementatie is wel extra aandacht voor 
de AMV’ers. De werkwijze blijft ook na 2019 van kracht. Na 2019 dient geëvalueerd worden of het 
programma volledig is geïmplementeerd. 
 
Vraag 14 
5. Waarvoor is de vervangingsinvestering SCAG bedoeld? 
 
Antwoord: 
Met het SCAG is de afspraak gemaakt dat alle vervangingsinvesteringen van SCAG via de gemeente 
lopen. Alle inventaris is geïnventariseerd en op basis van de aanschafdatum en de gangbare 
afschrijvingstermijnen is een vervangingsschema opgesteld. Ieder jaar wordt gekeken of alle 
geplande vervangingen nodig zijn en zo zijn we gekomen tot het gewenste bedrag voor 2019. De 
kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen worden bij SCAG in rekening gebracht. 
 
Vraag 15 
6. Is er niets anders nodig de komende 4 jaar als we het hebben over vervangingsinvesteringen? 
 
Antwoord: 
Ieder jaar wordt het vervangingsschema beoordeeld en zo komen we bij de begroting 2020 tot het 
gewenste bedrag. 
 
Vraag 16 
(P 16) We stellen een voorstel op voor de vormgeving van onze opgave natuurnetwerk, 
gebiedsopgaveA58. Wanneer is dit voorstel klaar? Verwachten we nog investeringen hierop? Zo ja 
welke? En zijn die al in de meerjarenbegroting zichtbaar te maken? 
 
Antwoord: 
We verwachten een voorstel in 2019. We verwachten investeringen hierop, maar een inschatting van 
de hoogte is afhankelijk van veel factoren, die we nu niet in kunnen schatten. Om de exacte opgave 
en investeringen zichtbaar te maken wordt onderzoek gedaan ter voorbereiding van het voorstel. 
 
Vraag 17 
(P16) We doen een klimaatstresstest en benoemen maatregelen om in te kunnen spelen op de 
gevolgen van klimaatverandering. Wanneer is dit proces klaar? Verwachten we nog investeringen 
hierop? Zo ja welke? En zijn die al in de meerjarenbegroting zichtbaar te maken? 
 
Antwoord: 
De klimaatstresstest wordt in de eerste helft van 2019 uitgevoerd. Dit dient tevens als input voor het 
op te stellen Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Klimaatbestendigheid omvat naast water onder 
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andere hitte en droogte als thema. In het vigerende en nieuwe GRP zijn en worden de investeringen 
gericht op water opgenomen. 
 
Vraag 18 
(P 17) We gaan het gehele hogedruk buisleiding tracé beoordelen om eventuele toekomstige 
saneringsgevallen tijdig te kunnen aanpakken. Wanneer is deze beoordeling klaar? Verwachten we 
nog investeringen hierop? Zo ja welke? Zitten hiervoor al bedragen in de (meerjaren)begroting? Zo 
nee, zijn die toch in de meerjarenbegroting zichtbaar te maken? 
 
Antwoord: 
De OMWB heeft de opdracht gekregen om het gehele buisleidingtraject in kaart te brengen en te 
controleren op eventuele andere knelpunten. Naar verwachting wordt het onderzoek begin 2019 
afgerond. Er is op dit moment geen inzicht wat de resultaten van de analyse zijn en daarom is 
hiervoor nog geen extra geld gevraagd. 
 
Vraag 19 
We stellen een plan op om Jan van Besouw te verduurzamen. Op welke manier wordt Jan van 
Besouw daarbij betrokken? En hun gebruikers? 
 
Antwoord: 
Jan van Besouw is een grote energieverbruiker, zowel van warmte als van elektriciteit. In overleg met 
de directie van JvB wordt een duurzaamheidsplan opgesteld. Met hen wordt gekeken hoe hier de 
gebruikers bij zijn te betrekken. 
 
Vraag 20 
We stellen een warmteplan op. Graag hierop een toelichting. Wat komt er in dat plan te staan? Wat 
gaat het plan oplossen voor Goirle en Riel? Wie gaat dat opstellen? Welke kosten zijn daarmee 
gemoeid?  
 
Antwoord: 
Het Rijk stelt dat alle gemeenten in 2021 een planning hebben (een warmteplan) van de transitie 
naar aardgasvrij, gericht op een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050. Daarbij moet voor alle 
buurten die volgens de planning van de gemeente voor 2030 van het aardgas afgaan, bekend zijn wat 
het alternatief voor aardgas is. 
Er is met de regio Hart van Brabant afgesproken om eerst een regionaal warmteplan op te stellen. 
Daaropvolgend wordt er een gemeentelijk warmteplan opgesteld. De kosten hiervoor zijn nog niet 
bekend. 
 
Vraag 21 
(P 18) Inwoners ervaren Goirle als een veilige en leefbare gemeente (Kadernota Integrale Veiligheid 
2016 – 2019). En wat staat hiervoor dan gepland voor 2019? En tot 2022? 
 
Antwoord: 
er wordt momenteel een nieuwe Kadernota voorbereid, die eind 2018/begin 2019 vastgesteld 
wordt. Bij de totstandkoming worden zowel objectieve gegevens gebruikt als input van bewoners. 
  



22 
 

Vraag 22 
(P 19) Zijn er ten behoeve van het Antennebeleid geen kosten voorzien voor 2020 en verder? Kijkend 
naar bijvoorbeeld de uitrol van het 5G netwerk? 
 
Antwoord: 
De kosten voor de uitrol van het 5G netwerk komen voor rekening van de providers. Wij maken 
kosten t.b.v. vergunningverlening maar deze worden gedekt uit de leges. 
 
Vraag 23 
Is de implementatie van de Omgevingswet eind 2019 klaar? Kijkend naar de ervaring met de 
implementatie van de 3D’s...dat heeft jaren geduurd en loopt nog steeds. Wat is de reden dat er voor 
2020 en verder geen middelen zijn gereserveerd? 
 
Antwoord: 
De implementatie van de omgevingswet is eind 2019 inderdaad niet gereed. Het 
implementatietraject loopt tot en met 2021. Echter de implementatie is geen structureel project. Er 
wordt daarom ook niet meerjarig structureel budget gevraagd. Ondanks dat het meerdere jaren 
duurt is er sprake van incidenteel budget. 
Op basis van de uitgaven en de verwachting voor de komende periode wordt jaarlijks het restant van 
de financiële middelen overgeheveld naar het nieuwe jaar en wordt alleen het benodigde extra 
budget aan de raad gevraagd.  Mochten er na de implementatie structurele werkzaamheden of 
kosten komen worden deze op dat moment in de begroting opgenomen. 
 
Vraag 24 
De kapitaallasten ten behoeve van het rioolrecht stijgen behoorlijk. Graag toelichten. 
 
Antwoord: 
De kapitaalslasten die voortvloeien uit voorgaande jaren, zijn reeds in de begroting verwerkt. Elk jaar 
worden nieuwe investeringen gedaan, die kapitaalslasten met zich meebrengen. Deze worden 
zichtbaar gemaakt in de begroting. Omdat kapitaalslasten, die voortvloeien uit investeringen in een 
bepaald jaar, nog jaren op de begroting drukken, tellen de kapitaalslasten elk jaar bij elkaar op.  
 
Een vergelijk: Stel, je hebt tien huizen en je zou elk jaar een huis erbij kopen. Dan heb je nu al de 
hypotheeklast van tien woningen. Die hypotheeklasten zijn er al. Die zijn niet extra en daar heb je al 
rekening mee gehouden. Wat je graag wilt weten is wat je in vergelijking met nu betaalt, als je de 
komende vijf jaar weer elk jaar een huis zou kopen. Dan zou je over vijf jaar, vijf hypotheken extra 
tegelijkertijd moeten betalen. Elk huis is anders en heeft een andere prijs. Wat je wel weet is dat de 
hypotheeklasten behoorlijk oplopen. En zo gaat dat ook met de kapitaalslasten van riool. We doen 
niet anders dan voorgaande jaren: de kapitaalslasten tellen bij elkaar op (cumulatief effect). 
 
Vraag 25 
(P 20) We geven verdere invulling aan de visie Centrum Goirle, Grenzeloos Welkom. Waar moeten 
we dan aan denken?  
 
Antwoord: 
Met de verdere invulling wordt bedoeld dat we de bestaande overleggen continueren (deelname 
platform Centrum en deelname werkgroepen centrummanagent). Bij kansen c.q. ontwikkelingen in 
het centrum wordt ook getoetst of deze een bijdrage leveren aan de visie Centrum Goirle, 
Grenzeloos Welkom. Zo proberen we samen met de diverse stakeholders ervoor te zorgen dat het 
centrum toekomstbestendig is en blijft. We focussen ons op het tegengaan van leegstand en 
verbeteren van de beleving. 
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Vraag 26 
We brengen de effecten van een autovrij Kloosterplein op de bereikbaarheid en de leefbaarheid van 
het centrum in beeld. Graag 2 richtingen Tilburgseweg evalueren en meenemen in bereikbaarheid en 
leefbaarheid centrum (ook met oog op veiligheid). 
 
Antwoord: 
Wij beschouwen uw verzoek om evaluatie van het tweerichtingsverkeer op de Tilburgseweg niet als 
een technische vraag.  
 
Vraag 27 
(P 22) Kijkend naar de autonomie van Goirle, waar legt het college de nadruk op? 
Ten aanzien van het samenwerken, waar vindt dan in 2019 specifiek de samenwerking op plaats? En 
hoe verloopt de samenwerking tot nu toe? Wat merken onze inwoners hiervan? 
 
Antwoord: 
Wij zijn van mening dat dit een vraag is om informatie die de reikwijdte van technische vragen inzake 
de begroting te buiten gaat. 
 
 Vraag 28 
(P 23) Het thema dienstverlening kent maar een magere invulling. Kan er wat meer inhoud komen op 
dit thema? Met name ten aanzien van dienstbaarheid en duurzaamheid. 
 
Antwoord: 
Wij zijn van mening dat dit een politiek statement is dat niet thuis hoort bij de technische vragen.  
 
Vraag 29 
Wat is de reden dat er naar de mogelijkheid een KCC in te voeren wordt gekeken? Is dit niet gewoon 
een kwestie van doen, maar wel onderzoeken hoe? Of wordt dat nu juist bedoeld? 
 
Antwoord: 
In beginsel kan een KCC inderdaad gewoon worden ingevoerd. Echter het fenomeen KCC binnen 
gemeenteland is op dit moment aan verandering onderhevig. Vandaar dat het goed is om hier 
zorgvuldig naar te kijken, en hier de juiste afwegingen en keuzes in te maken; om vervolgens het 
inderdaad vooral ook over het "hoe" te hebben. 
 
Vraag 30 
We maken een keuze of we aansluiten bij Hilvarenbeek en Oisterwijk voor een nieuw pakket voor 
Burgerzaken. Het lijkt D66 dat dit gewoon gedaan kan worden kijkend naar de mogelijkheden binnen 
Equalit verband. Dat is volgens D66 toch ook één van de redenen om de overstap naar Equalit te 
maken, vanuit de samenwerking met Hilvarenbeek en Oisterwijk kiezen voor eenzelfde systeem? 
 
Antwoord: 
Dat klopt, aanschaf van hetzelfde pakket ligt het meest  voor de hand. Aangezien dit ook voor andere 
onderdelen in het applicatielandschap directe gevolgen heeft, gaat het meer over de afwegingen 
voor die keuze, en het inzichtelijk maken van de consequenties daarvan. Eventuele modernisering 
van de BRP wordt daarin meegenomen. 
 
Vraag 31 
En combineer dan de twee items – KCC en Burgerzaken. Eventueel ook modernisering BRP daarin 
meenemen? 
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Antwoord: 
Voor zover mogelijk wel. We moeten hierbij wel rekening houden dat de modernisering van de BRP 
een rijksaangelegenheid is en op zichzelf staat. Uitkomsten van een lopend onderzoek naar de 
modernisering van de BRP zijn nog niet bekend. Op dit moment weten we dus niet of en hoe deze 
operatie zal doorgaan; is dit wel het geval, dan zullen we dit slim combineren. 
 
Vraag 32 
(P 24) Goolse democratie vraagt om continu verbeteren. Dit is niet na 2019 klaar. Waarom zijn er 
geen middelen opgenomen voor na 2019? 
 
Antwoord: 
Op dit moment zijn wij nog aan het investeren in het vinden van de juiste werkwijze van de 
gemeenteraad in het kader van de Goolse Democratie. Op basis van de ervaringen en de evaluatie 
die wij in 2018/2019 doen moet zicht worden gekregen op de wijze waarop dit structureel wordt 
vormgegeven. Op basis van deze informatie gaan we de budgetten voor 2020 en verder structureel 
begroten.  
 
Vraag 33 
Zijn er geen baten te benoemen, financieel gezien? Levert samenwerken niets op? 
 
Antwoord: 
Wij kunnen inderdaad geen financiële baten van samenwerking benoemen. Het is niet goed mogelijk 
om een vergelijking te trekken met een situatie die er niet is. Wij berekenen niet vooraf wat onze 
kosten zouden zijn geweest wanneer wij het  alleen zouden doen.  
 
Vraag 34 
(P 25) NV Bank Nederlandse Gemeenten: Het beperken van de kosten van maatschappelijke 
voorzieningen. Ten koste waarvan gaat dit beperken van de kosten? 
 
Antwoord: 
Bij alle verbonden partijen hebben wij kort en bondig de doelstelling van de betreffende verbonden 
partij willen benoemen. Hier zijn wij wellicht iets te bondig geweest. Bedoeld is om duidelijk te 
maken dat de doelstelling van de NV Bank Nederlandse Gemeente is om goedkoop geld te lenen aan 
gemeenten opdat daarmee de kosten van maatschappelijke voorzieningen beperkt worden.  
 
Vraag 35 
De gemeente Goirle draagt vennootschapsbelasting af over de winsten die behaald worden uit de 
grondexploitatie. We hebben in 2019 nog geen raming opgenomen voor de af te dragen 
vennootschapsbelasting. Wat is hiervan de reden? 
 
Antwoord: 
Vanwege de complexiteit van de vennootschapsbelasting voor gemeenten hebben wij onlangs een 
opdracht uitgezet om een inschatting te maken van de vpb last voor de komende jaren. Als er 
aanleiding voor is zullen wij u uiteraard informeren. 
 
Vraag 36 
Vanuit de algemene uitkering betalen we rechtstreeks een bedrag voor de taken die door of namens 
de VNG worden uitgevoerd. Waar moeten we dan aan denken? 
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Antwoord: 
In de ALV van juni 2017 van de VNG is besloten om de financiering van de gezamenlijke 
gemeentelijke activiteiten met ingang van 2018 te laten verlopen via het Fonds Gezamenlijke 
Gemeentelijke Uitvoering (GGU). 
Dat betekent dat de gemeente twee keer per jaar een factuur krijgt van de VNG die werkzaamheden 
verricht voor de gemeenten. De gemeente krijgt in de algemene uitkering hiervoor een vergoeding 
en de gemeenten betalen rechtstreeks aan de VNG. 
 
Vraag 37 
(P 26) Waarom loopt armoedebestrijding kinderen qua middelen door tot en met 2022 en schulden 
en armoede niet? 
 
Antwoord: 
De extra middelen voor kinderen die opgroeien in armoede (Klijnsmamiddelen) zijn structureel. De 
decentralisatie-uitkering voor Schulden en Armoede is in 2018 voor 3 jaar ter beschikking gesteld 
voor het voorkomen van schulden en bestrijding van armoede. De middelen zijn bedoeld voor een 
impuls voor verbetering van de toegang tot en de effectiviteit van de gemeentelijke 
schuldhulpverlening en versterking van de lokale regie van het armoedebeleid. 
 
Vraag 38 
(P 39) We brengen de benodigde capaciteit van de ambtelijke organisatie (143,62 fte totaal) in lijn 
met het takenpakket van de gemeente en onze visie op een compacte en slagvaardige organisatie. 
Wat is nu ons takenpakket? Waar is de gemeente Goirle van? Wat doen we zelf, wat doen we met 
anderen samen en wat laten we door anderen doen? Worden dit soort vragen gesteld en 
beantwoord? En wat betekent dit dan voor Goirle? 
 
Antwoord: 
Deze vraag is zodanig breed dat die binnen het kader van de technische vragen niet goed 
beantwoord kan worden. Een vraag als “waar is de gemeente Goirle van ?” is een uitstekende vraag 
om te stellen en die verdient een goed antwoord. Het heeft dan overigens onze voorkeur om 
daarover een gesprek aan te gaan. 
 
Vraag 39 
(P 41) Is Equalit ook een verbonden partij? Zo ja, dan graag opnemen in de tabel. 
 
Antwoord: 
oor de samenwerking met Equalit heeft de gemeenteraad besloten om aan het College goedkeuring 
te verlenen om een gemeenschappelijke regeling met Oosterhout aan te gaan en die gaat in op 1 
april 2019. Tot die datum geldt de samenwerking met het ICT Tilburg (een lichte gemeenschappelijke 
regeling) 
 
De vraag die zich voordoet is of er sprake is van bestuurlijk belang? 
Omdat tot en met 2018 de samenwerking ICT als een verbonden partij altijd wel is opgenomen als 
een verbonden partij zullen wij dat ook met Equalit doen. 
 
Vraag 40 
(P 52) In het kader van de verdere digitalisering van de archiefvoorziening wordt rekening gehouden 
met een besparing vanaf 1 fte vanaf 2020. Wat voor takenpakket kent deze bespaarde fte? Ook voor 
digitale archieven is fte nodig, denk aan een Recordmanager/digitale DIV-er? Is daar rekening mee 
gehouden? 
 
 



26 
 

Antwoord: 
Door natuurlijk verloop komt eind 2019 een functie vacant voor recordbeheer. In de begroting 2018 
is reeds extra formatie voor functioneel beheer opgenomen. Wij beoordelen dit najaar de benodigde 
formatie en functies in het licht van de nieuwe rol van DIV en de verschuiving in functies en 
competenties die dat met zich brengt. 
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Overige opmerkingen /aanvullingen/errata 
 
Verplichte indicatoren  
 

1. Apparaatskosten per inwoner 
Abusievelijk is het bedrag bij de apparaatskosten per inwoner niet ingevuld. 
Daar dient een bedrag opgenomen te worden van € 292,00 per inwoner. 
 

2. Verwijzingen Halt 
In de vergadering is gevraagd om dit aantal te verklaren. 
De bron voor dit aantal is Bureau Halt. Het aantal van 300 ligt fors boven het gemiddelde en we 
hebben de vraag uitgezet bij Bureau Halt wat hier de reden van is. Zodra we hierover een antwoord 
hebben ontvangen zullen wij u hierover informeren. 
 
Errata 
In de begroting staan enkele storende fouten: 
Het betreft de volgende zaken 

1. Blz. 19. Bij de lasten nieuw beleid dient de tekst  verplaatsen standplaats bomen vervangen 
te worden door verbetering standplaats bomen. 

2. Blz. 35. Bij het achterstallig onderhoud wordt bij het 1e gedachtestreepje genoemd de 
rotonde Poppelseweg/Turnhoutsebaan maar dit moet zijn de rotonde 
Tijvoortsebaan/Turnhoutsebaan. 

3. Blz. 43. Bij het complex Heisteeg wordt genoemd de grotere kavels langs de 
Alphenseweg/Dorpsstraat maar dit moet zijn grotere kavels langs de Kerkstraat. 

 
  



28 
 

Bijlage 1: 
 

Kostenplaatsen Werkelijk Prim.begr  Act.begr  Begr. 

  2017 2018 2018 2019 
**** Totaal 4.695.860-     54.740  

***   Bestuur en ondersteuning 33.329.564- 29.281.484- 33.099.672- 29.996.755- 

**     Bestuur 1.093.442  1.216.675  1.564.487  1.283.963  

**     Burgerzaken 112.671  141.667  197.167  299.044  

**     Overhead 5.081.853  4.749.471  5.283.890  5.181.241  

**     Treasury 801.101- 603.788- 598.788- 632.332- 

**     OZB Woningen 2.908.464- 2.970.012- 2.959.812- 3.051.765- 

**     OZB-niet Woningen 1.333.563- 1.385.500- 1.423.400- 1.530.000- 

**     Belastingen overig 60.026- 86.090- 53.260- 86.100- 

**     Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds 30.253.519- 30.689.615- 31.556.004- 31.910.071- 

**     Overige baten en lasten 516.134- 1.914.448  544.147  2.587.384  

**     Vennootschapsbelasting (VpB) 11.831  3.661  3.661    

**     Mutatie reserves 3.756.554- 1.650.577- 4.101.760- 2.138.119- 

**     Resultaat vd rekening van baten/lasten   78.176      

***   Bestuur en ondersteuning 33.329.564- 29.281.484- 33.099.672- 29.996.755- 

***   Veiligheid 1.579.068  1.588.406  1.630.571  1.690.399  

**     Crisisbeheersing en brandweer 1.116.902  1.160.929  1.051.294  1.211.848  

**     Openbare orde en veiligheid 462.166  427.478  579.278  478.551  

***   Veiligheid 1.579.068  1.588.406  1.630.571  1.690.399  

***   Verkeer, vervoer en waterstaat 5.434.321  2.671.293  3.038.593  3.033.041  

**     Verkeer en vervoer 5.279.241  2.508.613  2.874.113  2.858.242  

**     Parkeren 155.080  162.680  164.480  174.798  

***   Verkeer, vervoer en waterstaat 5.434.321  2.671.293  3.038.593  3.033.041  

***   Economie 191.835  235.829  287.804  280.662  

**     Economische ontwikkeling 204.194  242.239  272.239  255.129  

**     Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 50.982- 22.040- 24.065- 26.799- 

**     Economische promotie 38.623  15.630  39.630  52.332  

***   Economie 191.835  235.829  287.804  280.662  

***   Onderwijs 2.125.888  2.310.007  2.399.581  2.476.579  

**     Openbaar basisonderwijs 50.262  52.737  52.737  54.270  

**     Onderwijshuisvesting 1.388.179  1.386.070  1.400.528  1.440.515  

**     Onderwijsbeleid en leerlingzaken 687.447  871.201  946.317  981.794  

***   Onderwijs 2.125.888  2.310.007  2.399.581  2.476.579  

***   Sport, cultuur en recreatie 4.341.658  4.258.673  4.580.083  4.501.982  

**     Sportbeleid en activering 279.532  264.248  402.834  327.495  

**     Sportaccommodaties 896.727  869.242  932.024  945.153  

**     Cultuurpresentatie, productie en partic. 484.774  474.745  480.987  478.302  

**     Musea 10.002- 7.533- 7.533- 7.391- 

**     Cultureel erfgoed 950.125  928.875  928.875  928.056  

**     Media 472.492  474.206  474.206  478.132  

**     Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.268.010  1.254.891  1.368.691  1.352.236  

***   Sport, cultuur en recreatie 4.341.658  4.258.673  4.580.083  4.501.982  

***   Sociaal domein 17.527.715  16.946.945  18.973.099  16.597.356  

**     Samenkracht en burgerparticipatie 1.868.518  1.760.588  2.283.716  1.902.483  

**     Wijkteams 1.593.897  1.401.990  1.730.715  1.610.250  

**     Inkomensregelingen 1.204.735  1.325.185  1.547.446  1.436.192  

**     Begeleide participatie 2.878.992  2.596.573  2.711.796  2.479.684  

**     Arbeidsparticipatie 840.442  369.967  815.245  496.552  

**     Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.042.864  990.505  1.220.505  1.181.029  
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**     Maatwerkdienstverlening 18+ 2.777.598  4.063.847  3.823.381  2.772.080  

**     Maatwerkdienstverlening 18- 4.767.862  3.878.291  4.280.296  4.126.087  

**     Geëscaleerde zorg 18- 552.808  560.000  560.000  593.000  

***   Sociaal domein 17.527.715  16.946.945  18.973.099  16.597.356  

***   Volksgezondheid en milieu 508.193  493.462  664.897  597.229  

**     Volksgezondheid 718.389  757.810  828.835  850.128  

**     Riolering 332.223- 328.083- 328.083- 357.583- 

**     Afval 432.957- 469.909- 433.909- 495.856- 

**     Milieubeheer 554.102  532.513  596.923  599.385  

**     Begraafplaatsen en crematoria 882  1.131  1.131  1.155  

***   Volksgezondheid en milieu 508.193  493.462  664.897  597.229  

***   Volkshuisvesting, ro en stedelijke vern. 3.074.972- 776.867  1.525.042  874.246  

**     Ruimtelijke ordering 152.692  384.529  832.729  427.223  

**     Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 3.916.260-       

**     Wonen en bouwen 688.596  392.338  692.313  447.023  

***   Volkshuisvesting, ro en stedelijke vern. 3.074.972- 776.867  1.525.042  874.246  

**** Totaal 4.695.860-     54.740  

 
 


