
Technische vragen die CDA Goirle Riel heeft t.a.v. het raadsvoorstel jaarstukken 2018. 
 

 

Samenwerking GHO: in 2018 is een nulmeting uitgevoerd.  
 
Vraag 1: Hoe gaan wij zien wat 2019 oplevert t.o.v. 2018? 
 
Antwoord: 
In 2018 hebben we een nulmeting gedaan die al veel inzichten opleverde. We constateerden immers 
dat alle gemonitorde samenwerkingsprojecten- en initiatieven een effect opleverde voor één of 
meerdere onderdelen van de 3 K's (Kwaliteit, Kosten en Kwetsbaarheid) en dat we gelijk een 4e K 
(van Kansen voor medewerkers) scoorden. 
Bij de nog uit te voeren meting van 2019 zullen de uitkomsten worden vergeleken met de uitkomsten 
van 2018. Het is nu nog te prematuur om vooruit te lopen op deze uitkomst, maar we zien wel een 
blijvend enthousiasme om samen te werken en gezamenlijk resultaten te bereiken.  
 
Vraag 2: Hoe gaat u de nulmeting in 2019 ten opzichte van 2018 rapporteren?  
 
Antwoord: 
Eind 2019 zal de informatie beschikbaar zijn van de meting die we dit jaar uitvoeren. U zult dan door 
middel van een raadsinformatiebrief op de hoogte worden gesteld van de resultaten. 
 
Vraag 3: Is er een overzicht op welke punten de 0-meting is uitgevoerd? 
 
Antwoord: 
In de rapportage van Berenschot (november 2018) bent u uitgebreid geïnformeerd over de wijze van 
monitoring en wat dit heeft opgeleverd. Voor de volledigheid verwijzen wij graag naar deze 
rapportage.  
 
Implementeren zaakgericht werken(p15):  
 
Vraag 4: Is de gebruikte software ook compatible met de software van de regio?  
 
Antwoord: 
Vanaf 21 juni stapt Goirle over naar Equalit, het ICT-platform voor meerdere gemeenten waarbij ook 
Oisterwijk en Hilvarenbeek zijn aangesloten. De te gebruiken software wordt zoveel mogelijk 
afgestemd met de gezamenlijke deelnemers, waarbij onderlinge verschillen niet helemaal zijn uit te 
sluiten. Goirle gaat over naar Equalit met de huidige applicaties. Op een later moment (in de regel bij 
het aflopen van bestaande contracten) wordt opnieuw een keuze gemaakt voor te gebruiken 
applicaties. 
 
Vraag 5: Zijn er afspraken dat iedereen hetzelfde vraagt? 
 
Antwoord: 
Deelnemers verbinden zich aan het "verbindend fundament" bij Equalit. Afwijkingen zijn mogelijk, 
maar vragen een extra besluitvorming (en mogelijk kosten). Uiteraard stemmen we hierbij op 
voorhand af met Oisterwijk en Hilvarenbeek. 
  
 
 
 



Krachtige ambtelijke organisatie: passage lijkt puur intern gericht?  
Het is onze ambitie om te kunnen beschikken over een krachtige ambtelijke organisatie, zodat we 
uitvoering kunnen geven aan de gestelde doelen in het bestuursakkoord. Om het gewenste effect te 
bereiken voor onze inwoners, is het belangrijk dat we medewerkers in staat stellen hun 
werkzaamheden zodanig te verrichten dat zij doelmatig, doeltreffend en rechtmatig kunnen werken.  
 
Vraag 6: Er zijn i.v.m. het aantreden van een nieuw college in 2018 geen gesprekken 
georganiseerd tussen bestuurders en medewerkers over het thema meedenken.  
Waarom niet? 
 
Antwoord: 
Met het aantreden van het nieuwe college is de aandacht verschoven naar de twee hoofdmoten in 
het bestuursakkoord: dienstbaarheid en duurzaamheid. Het thema meedenken past bij 
dienstbaarheid en heeft een nadrukkelijke plek in het organisatie-ontwikkelingstraject. Hierdoor is en 
wordt het thema een onderdeel van dienstbaarheid en zijn de separaat geplande één- op-één 
gesprekken tussen bestuurders en medewerkers naar de achtergrond verdwenen.   
 
Pag. 19 grafiek high impact crimes: Ook hier is de vergelijking niet inzichtelijk.  
 
Vraag 7: We  vragen om eenduidigheid in rapporteren. 
 
Antwoord: 
Wij streven ook naar zoveel mogelijk eenduidigheid, waarbij we ook afhankelijk zijn van aanlevering 
van informatie door verschillende partijen die niet altijd hetzelfde format gebruiken. Waar mogelijk  
stimuleren we dit van harte, zeker waar het de leesbaarheid bevordert. 
 
Vraag 8: Wanneer verwacht u dat de aandelen TWM uitbetaald gaan worden? Of kunt u een 
reële schatting geven van de termijn waarop deze verwacht worden en kan daar enige druk op 
uitgeoefend worden? Dit kan een positieve invloed hebben op de begroting.  
 
Antwoord: 
Gelet op de lopende onderhandelingen kunnen wij hierover op dit moment geen mededelingen 
doen. 
 
Vraag 9: Toeristenbelasting:  er is hogere realisatie zichtbaar voortkomend uit het actief 
controlebeleid. Is er ook nog met terugwerkende kracht gecontroleerd?  
Zit in de hogere realisatie ook de opbrengst van voor 2017 of gaat dat eventueel alsnog gebeuren? 

 
Antwoord: 

De cijfers van 2017 betreffen alleen de toeristische overnachtingen. We hebben destijds uitgebreid 

onderzoek gedaan naar het aantal accommodaties. Daarnaast zijn bijna alle locaties bezocht door de 

controleur om samen de aangifte 2017 in te vullen.  

In 2018 hebben we  de locaties waar arbeidsmigranten verblijven in beeld gebracht en hebben we de 

aangiftes 2017 en 2018 ingevuld. Deze opbrengst is onderdeel van de cijfers 2018. 

Daarnaast hebben we een inschatting gemaakt van het aantal toeristische overnachtingen 2018. Ook 

deze cijfers zijn in de jaarrekening verwerkt. Inmiddels zijn de aanslagen toeristenbelasting eind mei 

2019 opgelegd voor een bedrag van € 43.333,00 

 

 


