Vragen over raadsvoorstel Tweede Bestuurrapportage 2021.
Agenda punt 6, Oordeelsvormende vergadering d.d. 23-11-2021
Goirle, 16 november 2021
Geacht college,
Graag hebben wij antwoord op de onderstaande vragen.
Pag 3.
Op pagina 3 van de BURAP II schrijft u onder het kopje Organisatie: “ De schaarste op de
arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt is zodanig dat op een aantal disciplines goede mensen nauwelijks
zijn te vinden” .
Vraag 1a: Welke acties onderneemt het college om toch de goede mensen te vinden?
Vraag 1b: Overweegt u om het loongebouw aan te passen?
Vraag1c: Wordt arbeidsmarkttoeslag door u ingezet?

Pag 6.
Op pagina 6 onder het kopje Sportverenigingen schrijft u: “ De gemeente heeft beide keren een
aanvraag gedaan bij het Rijk ter compensatie”.
Vraag 2: Is die aanvraag toegekend?

Pag 11.
Op pagina 11 schrijft U onder Huishoudelijke ondersteuning dat de uitgaven mede worden beïnvloed
door corona.
Vraag 3: Heeft u voor dat gedeelte (invloed corona) compensatie bij het Rijk aangevraagd?

Pag 15.
Op pagina 15 schrijft u onder 18, Afval- en ondergrondse glasbakken: “ De drie ondergrondse
glasbakken op Plein 1803 zijn in slechte staat”.
Vraag 4a: Hoe lang zijn de ondergrondse glasbakken in gebruik ?
Vraag 4b: Op hoeveel jaar is de afschrijving van de huidige bakken gebaseerd?
Vraag 4c: Wat zijn de kapitaallasten van de huidige bakken en tot wanneer lopen deze door?

Pag 19.
Fixi.
Vraag 5: Welke verbeteringen in het proces zijn er sinds de eerste Burap ingezet?

Pag 21.
Invullen taakstellende bezuiniging op bedrijfsvoering.
U schrijft op pagina 21: “ De taakstelling voor 2021 is € 150.000,-- Deze is voor 2021 concreet
ingevuld”. Dat verwerkt u in de thema’s 4.2 Dienstverlening; thema 5.1 Algemene
dekkingsmiddelen en thema 5.2 Overhead.
Vraag 6: Hoe is het bedrag van € 150.000,-- verdeeld over de drie thema’s.
Met dank,
Pro Actief Goirle
Henk Gabriëls

