
Vragen Pro Actief Goirle naar aanleiding van de Jaarstukken 
 
 

Raadsvoorstel 
U geeft aan dat in de 2e bestuursrapportage een negatief resultaat wordt 
verwacht van 1,4 miljoen euro.  U schrijft dat we afsluiten 2020 af met een tekort 
van 0,8 miljoen euro.   
Vraag: In werkelijkheid sluiten wij toch af met een tekort van 1.8 miljoen. Dus € 
400.000 euro meer dan wordt vermeld in de 2e bestuursrapportage. Dat is toch 
juist? 
 
U maakt het tekort kleiner door tussentijdse winstuitneming binnen de 
grondexploitatie. 
Begin dit jaar is er een motie van D66 en PAG aangenomen door de raad dat 
gelden(lees winsten) welke door de grondexploitatie worden gemaakt daar ook in 
verwerkt worden!  
Vraag: Waarom voert het college die motie niet uit? Waarom stelt het college 
voor een winstuitneming  van 1 miljoen euro rechtstreeks naar het resultaat te 
doen? 
 
U schrijft in de inleiding onder het kopje Effecten van de beheersmaatregelen 
2020 dat de effecten LOT pas in de loop van 2021 inzichtelijk zijn. 
Vraag: We zitten nu al behoorlijk “ in de loop van 2021”. Wat kunt op dit moment, 
eind  juni, zeggen van de resultaten van de genomen beheermaatregelen? 
 
U schrijft: Omdat we de TOZO regeling in eigen beheer hebben uitgevoerd zijn er 
achterstanden op de administratie van het sociaal domein. 
Vraag: Waarom heeft u een deel van de TOZO gelden niet direct ingezet om extra 
administratieve ondersteuning voor de regeling zelf te organiseren.  
 
Door uw keuze creëert u juist op het financieel problematische sociaal domein 
een achterstand.  
Vraag: Waarom is deze keuze gemaakt?  
 
Positief risico van € 328.129 i.v.m. kosten jeugdhulp is aangemerkt als gebeurtenis 
na balansdatum. 
Vraag: valt dit resultaat dan automatisch toe aan het resultaat bezuinigingen LOT 
in 2021? 
 
Het is niet duidelijk waarvoor de € 211.320 aan Algemene middelen zijn 
omvangen.  
Vraag: kunt u aangeven waarvoor wij deze middelen hebben ontvangen? 



 
 
 

Jaarstukken 2020 - nota van aanbieding 

 
Pag 3. Indicatoren. 
U schrijft dat het BBV een uniforme basisset beleidsindicatoren voorschrijft die 
moeten worden opgenomen in de begroting en jaarverslag. Dat voert u ook goed 
uit. 
 
Daarnaast vraagt de raad al jaren om indicatoren. In de Programmabegroting 
2020 zijn per thema indicatoren benoemd.  
Vraag: Waarom zijn deze indicatoren niet of nauwelijks opgenomen in de 
jaarstukken? 
Vraag: Worden deze nog aangeleverd voor de behandeling van de jaarstukken in 
de raad? 
 
 
THEMA 1.3 ZORG EN ACTIVERING 
Bldz. 9. Onder het thema beleidsindicatoren BBV staat, personen met een 
bijstandsuitkering per 10.000 inwoners bedraagt 308,8.  
Vraag: Wij lezen dit als volgt: In Goirle (24.000 inwoners) zijn er 741 
bijstandsgerechtigden. Is dit juist? 
 
Vraag: Kunt u aangeven hoeveel van deze uitkeringsgerechtigden in een traject 
zitten naar werk? 
Vraag: Kunt u aangeven hoeveel van deze uitkeringsgerechtigden niet meer wordt 
benaderd of begeleid naar werk omdat dat niet zinvol is.  
 
 
21 juni 2021. 
Met vriendelijke groet, 
Pro Actief Goirle 

 
Voor eventuele verduidelijking van de vragen kunt u Bert van der Velden of Henk 
Gabriels benaderen. 


