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Geacht college, 

Uw verzoek om de technische vragen aangaande de perspectiefnota vóór 3 mei aan te leveren, is 

voor ons, en naar wij hoorden ook voor andere partijen, iets te krap bemeten.  

Aangezien de behandeling van 18 Mei niet doorgaat, en dus de eerste behandeling, 

oordeelsvormend, pas op 25 Mei zal plaats vinden, gaan wij ervan uit, dat het voor u alsnog mogelijk 

zal zijn onze vragen tijdig te beantwoorden. E.e.a. conform wat besproken is in de vergadering van de 

fractievoorzitters afgelopen maandag. 

Allereerst willen wij aangeven dat een deel van onze vragen met de reeds ingediende vragen van 

PAG overeenkomen. Wij beperken ons daarom nu tot nog niet eerder ingediende vragen.  

 

De CDA fractie heeft daarnaast de volgende vragen voor u: 
1. Strategische knop Inkomsten verhogen. 

Het verder kostendekkend maken van de leges. Met de invoering van de omgevingswet 
wordt verwacht dat de opbrengsten van leges lager uit gaan vallen. Komende jaren worden 
er veel nieuwe woningen gebouwd. Hoe verhoudt e.e.a. zich tot elkaar? 

2. M.b.t. Fietspad Riel-Gilze: inmiddels is er minder tegemoetkoming vanuit de provincie te 
verwachten. Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van het fietspad? Voorkomen moet 
worden dat, door stagnatie in de ontwikkelingen, er nog meer eigen bijdrage van de 
gemeente op ingezet moet worden. 

3. Groen: bestrijding processierups. 
De provincie verbiedt het bestrijden met gif. De nieuw voorgestelde methode is kostbaarder. 
Daardoor moet de gemeente het plan aanpassen zodat de bestrijding en onderhoud van 
groen minder kostbaar wordt. Eerder kreeg het college de opdracht om te bekijken of 
groenonderhoud, door adoptie, meer door de burgers uitgevoerd kan worden. Hoeveel 
groen ligt er nog in de publieke ruimte dat niet het reguliere onderhoud krijgt en dat geschikt 
is voor adoptie? 

4. Is al aan te geven welke bezuinigingen dankzij het LOT te verwachten zijn? 
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5. Personen met verward gedrag: er wordt ingezet op zorg door de omgeving door het 

verzorgen van de MHFA-trainingen. Hierbij worden o.a. inwoners genoemd. Hoe worden 
inwoners daarvoor geselecteerd en wordt er voldoende ingezet op het onder de aandacht 
brengen van deze mogelijkheid. 

6. Er loopt een pilot vroeg signalering schuldhulpverlening. Wat wordt er met de informatie 
gedaan en hoe wordt het geconcretiseerd? 

7. Herhuisvesting Mill Hill: is er een tijdspad voor en is duidelijk welke kant OMO op wil? 
8. Beschermd wonen: De verwachting is dat Goirle er qua budget als minst voordelige 

gemeente uit de bus komt. Kan deze conclusie nader onderbouwd worden? 
9. Wie gaat de wet inburgering uitvoeren? 
10. Afval: Er wordt mogelijk gekeken of de bulkstromen in regionaal verband kunnen 

plaatsvinden. Wordt daar dan ook de afstemming van de kosten in meegenomen. Binnen de 
regio zijn de kosten sterk wisselend.  

 
Ineke Wolswijk 
CDA Goirle Riel   

 
 
 

 

 


