
 

 

 
Aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle 

 

Betreft: Schriftelijke vragen op basis van het Reglement van Orde (art. 40), 
betreffende: de bestuursrapportage 2021 
  

Datum: 17 juni 2021 

Geacht college, 
 
De VVD-fractie verzoekt u schriftelijk antwoord te geven op de onderstaande vragen:. 
 
 
Thema 2.1 Slim omgaan met ruimte gebruik: pagina 13 Groenonderhoud 
 
We voorzien voor dit jaar een overschrijding van de budgetten voor groen onderhoud. Dit 
komt doordat we het project natuurontwikkeling Oostplas uitvoerden zonder projectleider. 
 
Vraag:  

• De algemene regel is toch dat het college binnen een thema mag kijken of er geld ter 
beschikking is om een project uit te voeren en er mag dan binnen een thema worden 
geschoven. Als blijkt dat dat niet mogelijk is, moet dat voorgelegd worden aan de 
raad en een krediet worden gevraagd. Dit ter voorkoming van een indemniteit 
probleem. Waarom is dit werk, zonder een krediet, toch uitgevoerd en stelt u de raad 
voor een voldongen feit? 

 
Thema 2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen: pagina 14 OMWB 
 
In 2021 verwachten we dat er extra budget nodig is voor bestuurlijke handhaving etc. 
We weten nog niet exact hoe de budgetten zich ontwikkelen in de komende tijd. Daar waar 
geschoven kan worden binnen de taakvelden doen we dit. 
 
Vragen: 
U denkt dat het extra budget gevonden kan worden door binnen de taakvelden te schuiven. 

• Waarom dan deze “winstwaarschuwing” als u het geld denkt te kunnen vinden? 

• Indien dit niet mogelijk blijkt, wilt u dan volgens de wettelijke regels de raad 
ONVERWIJLD informeren als u tekort komt? 

 
Thema 5.1 Algemene dekkingsmiddelen: pagina 19 Algemene 
uitkering/gemeentefonds 
 
In de burap wordt aangegeven dat de decembercirculaire 2020 niet verwerkt is en dat de 
uitkomsten van de meicirculaire 2021 (ontvangen op 31 mei 2021) nog niet verwerkt zijn. 
 
Vraag: 

• Het is inmiddels half juni. Zou u de raad een indicatie kunnen geven van de 
uitkomsten en de gevolgen voor de begroting 2021? Zo niet, waarom niet? 



Vragen aan B&W Pagina 2 van 2 
 

Thema 5.1 Algemene dekkingsmiddelen: pagina 19 Compensatie tekorten jeugdstelsel 
 
Volgens de meicirculaire 2021 is er voor 2021 €635.000 ter beschikking gesteld voor de 
gemeente Goirle. 
Op blz. 22 wordt in de burap gesteld dat deze €635.000 onderdeel zijn van de bezuinigingen 
van het LOT. 
 
Vraag:  

• Bent u het met ons eens dat extra incidentele middelen van het Rijk niets te maken 
hebben met de structurele bezuinigingen en dat het bezuinigingsprogramma gewoon 
door moet lopen en worden uitgevoerd? 

 
Volgens de wethouder zou een van de bezuinigingsmaatregelen het lobbyen in Den Haag 
zijn (o.a. LOG 16 juni 2021). Zie onze opmerking hierboven. In de bezuinigingsmeter kunnen 
wij dit ook niet terugvinden. 
 
Vragen: 

• Kunt u ons aangeven waar dit staat (ook al is geld krijgen geen bezuiniging)? 

• Kunt u aangeven wat tot nu toe het resultaat van de bezuinigingsmaatregelen is, 
exclusief de €635.000? 

 
Thema 5.1. Algemene dekkingsmiddelen: pagina 21 belastingen 
 
Het is niet uit te sluiten dat we incidenteel extra middelen moeten inzetten om de uitvoering 
van belastingen op orde te krijgen. Daarnaast zorgt een groot aantal bezwaarschriften, 
hoofdzakelijk ingediend door no-cure no-pay bureaus, voor onzekerheid over de hoogte van 
de opbrengsten en de verplicht uit te keren proceskostenvergoedingen. 
 
Vragen: 

• Waar moeten wij aan denken bij “de uitvoering van belastingen op orde te krijgen”? 

• Hoe hoog is het percentage bezwaarschriften en wat is de toename hierin t.o.v. 
voorgaande jaren? 

 
Thema 5.2. Overhead: pagina 23.15 personeel en formatie 
 
Het ziekteverzuim is, mede als gevolg van corona en de werkdruk, hoog te noemen. Het 
gaat hierbij vooral om langdurig ziekteverzuim. Extra inhuur is om die reden niet uit te sluiten.  
 
Vragen: 

• Hoe hoog is het percentage langdurig ziekteverzuim?  

• Met hoeveel procent is dit een stijging t.o.v. voorgaande jaren? 

• In hoeveel gevallen (percentage) verwacht u dat extra inhuur noodzakelijk zal zijn? 
 
In afwachting van uw reactie, 
Namens fractie VVD Goirle, 
 
Theo van der Heijden 
Trix Vissers 
 


