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1 PAG RV -      U schrijft: Het college acht het maken van langjarige strategische keuzes

voorafgaand aan de begroting 2022 nog niet zinvol. 

In een Motie van PAG , aangenomen door de raad bij de behandeling van de

Voorjaarsnota in juni 2020 , is u verzocht te komen met een begroting waarbij:

De strategische keuze 1: Verhogen inkomsten op korte termijn in 2021 €

250.000 en in 2024 € 500.000 zal zijn.

De strategische keuze 2: Bezuinigingen realiseren daar waar de financiële

problemen ontstaan/ terugdringen van kostenoverschrijdingen in 2021 €

100.000 en in 2024 € 250.000 zal zijn.

De strategische keuze 3. Heroverwegen rol gemeente: terugtredende overheid

in 2021 € 100.000 en in 2024 € 250.000 zal zijn en 

De strategische keuze 4: alleen nieuw beleid als dat onvermijdelijk is. In 2021 €

100.000 is en in 2024 € 250.000, zal zijn.

Vraag 1 : Welke stappen heeft u ondernomen om deze motie te verwerken in

de voorstellen in de Perspectiefnota?

De uitgangspunten van de motie zijn voor begrotingsjaar 2021 1-op-1

meegenomen in het dekkingsvoorstel dat bij de begroting 2021 is

aangeboden. Voor 2021 heeft de raad daarmee in haar besluitvorming de

eerste stappen kunnen zetten om uitvoering te geven aan die motie. 

De voorliggende Perspectiefnota is gebaseerd op een “pas op de plaats” en

geeft inzicht in de koers die we in 2022 willen en kunnen varen. De nota is

beleidsarm en bevat uitsluitend voorstellen voor noodzakelijk beleid.

Daarmee voorkomen we een nieuwe bezuinigingsronde in tijden waarin nog

veel financiële onzekerheden een rol spelen. De motie is daarom niet verder

vertaald naar financiële voorstellen in deze Perspectiefnota, maar werkt

daarin wel op een andere manier door: Voorzover de motie zich richtte op

proces is in de Perspectiefnota het principe 'nieuw beleid voor oud beleid'

doorvertaald in de uitruil van middelen voor de beleidswensen, en zijn

suggesties voor fasering en temporisering opgenomen. Ook die

procesaanpak vindt zijn oorsprong in de motie.  

Een beter en eerstvolgend moment om verder invulling te kunnen geven aan

de motie en de daarin opgenomen, oplopende financiële richtbedragen is

daarom het moment dat de strategische heroriëntatie aan de orde komt.

Dat was oorspronkelijk voorzien voor deze Perspectiefnota, maar wordt door

het college, vanwege de nog voortdurende onzekerheid t.a.v. majeure

autonome ontwikkelingen (herverdeling algemene uitkering, structurele

compensatie tekorten jeugd, corona en kabinetsformatie), op dit moment

niet zinvol geacht. Daarom geeft het in de Perspectiefnota nadrukkelijk aan

dat de uitgangspunten van de motie blijvend worden betrokken in het

voorbereidingstraject om tot de beoogde strategische heroriëntatie te

komen. 
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2 PAG RV -      Vraag 2: Waar in de Perspectiefnota zijn de resultaten van deze stappen in

financiële vertalingen terug te vinden?

Zie antwoord op de vorige vraag. Financiële consequenties van

besluitvorming bij de begroting 2021 is meerjarig vertaald. Verdere

financiële en beleidsmatige vertaling van de motie wordt, na het voeren van

de discussie rondom de strategische heroriëntatie, ter besluitvorming bij de

begroting 2023 voorgelegd.

3 PAG RV -      In het Audit-comité is meerdere keren gesproken over een structureel andere

wijze van begroten in Goirle. 

Vraag 3: Hoe heeft u de adviezen geïnterpreteerd?

In de Perspectiefnota 2022 is op pag. 8 en 9 aangegeven dat, parallel aan de

strategische heroriëntatie, vanaf medio 2021 in samenspraak met het audit

comité de kwaliteitsverbetering van de P&C cyclus ook aandacht zal krijgen,

waarbij sturingsmechanismen, samenhang en consistentie en indicatoren

o.a. aan de orde komen. Daarmee wordt invulling gegeven aan de behoefte

die het audit comité in haar vergadering van 28 januari jl. heeft

uitgesproken. In de vergadering van het audit comité van 2 juni a.s. staat de

doorontwikkeling van de P&C cyclus, inclusief de wijze van begroten,

hernieuwd op de agenda. 

4 PAG RV -      Vraag 4: Wat heeft u overgenomen van de adviezen in deze Perspectiefnota? De uiteindelijke adviezen zullen moeten landen in het nog op te stellen plan

van aanpak doorontwikkeling P&C cyclus. Op 2 juni a.s. is daarvoor

hernieuwde aandacht in het audit comité. Vooruitlopend op dat plan van

aanpak is op basis van gespreksverslagen van en besproken memo's in het

audit comité in de voorliggende Perspectiefnota getracht beleid een

nadrukkelijkere rol te geven, het abstractieniveau te verhogen naar doelen

in plaats van activiteiten, het mandaat van de raad, college en ambtelijke

organisatie meer onder de aandacht te brengen en -niet in de laatste plaats-

een eerste interne beweging te maken naar een nieuwe blik op P&C en de

rollen die daar in de gekantelde organisatie bij horen. In de strategische

route bij de Perspectiefnota is met name ook de aandacht voor

begrotingssystematiek (van eenjarig naar langjarig) en is ook het instrument

van zero based budgetting benoemd.
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5 PAG RV -      U schrijft: Voor een aantal van die bezuinigingsmaatregelen is 100% effect nog

niet verzekerd.  

Vraag 5 : Kunt u aangeven per maatregel waarvan u niet 100% zeker bent;

hoeveel u op dit moment wel heeft gerealiseerd in Euro’s dan wel in

percentages. 

Op pag. 41 van de Perspectiefnota 2022 zijn de bezuinigingsmaatregelen

benoemd waarvoor geldt dat realisatie nog niet 100% zeker is. Op dit

moment is het voor deze maatregelen nog niet mogelijk aan te geven wat

wél is gerealiseerd in € of %. Het gaat dan met name over de realisatie voor

de bezuiniging van het Lokaal Opgave Team en de taakstelling op

Bedrijfsvoering. Zoals daarbij is toegelicht verwachten we daarover meer

duidelijkheid te kunnen verschaffen bij de begroting 2022.

6 PAG RV -      U schrijft onder d: Er is rekening gehouden met een ingroeikorting van € 15,--

per inwoner, maar na 2025 is de verwachting dat nog een verder nadeel van in

totaal € 1 mio moet worden opgevangen. Verder schrijft u onder Argumenten

1.2 op bldz. 2 : Op basis van een ingroeimodel betekent dat mogelijk jaarlijks

ruim 1 mio minder inkomsten in de periode tot en met 2025. Een eenvoudige

rekensom geeft aan dat uitgaande van € 15, per inwoner vanaf 2023 rekening

wordt gehouden met minder inkomsten van 24.000 inwoners x € 15,- is €

360.000,- per jaar tot en met 2025. 

Vraag 6: Hoe rijmt u dat met de tekst onder argumenten 1.2 dat er tot en met

2025 sprake is van minder inkomsten van 1 mio?

Voor Goirle is een voorlopige korting berekend van € 87 per inwoner. De

totale korting voor Goirle staat gelijk aan € 2.088.000. Deze korting wordt

vanaf 2023 aan de hand van een ingroeimodel opgenomen in de algemene

uitkering. Voor de jaren 2023-2025 is rekening gehouden met de

cumulatieve ingroei van € 15 per jaar. Dat betekent dat de korting van 2023

€ 360.000 bedraagt, maar eind 2025 oploopt tot € 1.080.000 (3x € 15 per

inwoner). In de jaren ná 2025 komt daar op basis van huidige verwachtingen

nog een nadeel van € 1 mio bij (zijnde het verschil tussen € 2.088.000 en de

in het meerjarenperspectief opgenomen korting in 2025 van € 1.080.000).

7 PAG PN22 2     Herverdeling Gemeentefonds 

Vraag 1 : Goirle heeft diverse acties in gang gezet. Ook samen met andere

gemeenten. Kunt u in het kort aangeven wat de resultaten daarvan zijn? 

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen we u naar de

raadsinformatiebrief van 17 mei jongstleden en de daarbij behorende

bijlagen. Op dit moment zijn er nog geen concrete resultaten bekend van de

uitgezette acties. 

8 PAG PN22 12   Doorontwikkeling Loket  

Vraag : De raad heeft al een flink bedrag beschikbaar gesteld voor de

doorontwikkeling. Dat bedrag is voor een pilot die in 2021 wordt afgesloten. 

Vraag 2: Wordt hier voor 2022 nog een (extra) investering voor geraamd? 

Nee.
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9 PAG PN22 12   Inkoop voorliggend veld (algemene voorzieningen)  

Vraag 3: Verwacht het college minder uitgaven in het voorliggende veld? Of

juist meer? 

We kunnen hier op dit moment geen antwoord op geven. We zitten in de

voorbereidingsfase van de inkoop. Dat betekent dat o.a. onderzocht wordt

of dat de uitgaven in het voorliggend veld naar verwachting gelijk blijven of

minder worden. Het college neemt hier vóór de zomer een besluit over. 

10 PAG PN22 13   Sport  

U schrijft: Gemeente is blij met sportfunctionaris! 

Vraag 4: Kunt u een overzicht geven van wat de sportfunctionaris aan

activiteiten heeft ondernomen in het afgelopen jaar(en) voor de sportclubs?

In de tekst van de perspectiefnota staat: “We zijn dan ook blij met de

aanwezigheid van een verenigingsondersteuner en combinatie-functionaris

sport”. Dit zijn twee verschillende personen/functies.  

De combinatiefunctionaris sport bestaat uit 2 onderdelen: 

1.	Vakleerkracht gymonderwijs basisscholen

2.	Buurtsport, de activiteiten zijn:

-	Wekelijkse sportactiviteiten in de wijken voor brede doelgroepen

-	Ondersteunen jongerenwerk bij sport/spel activiteiten

- Sport/ spel activiteiten voor specifieke jeugd/ jongeren doelgroepen

(hangjeugd, jongeren met beperking, statushouders)

-	Toernooien (zaalvoetbal, keepie uppie, stoepranden e.d.)

- Vakantie programma’s/ thema activiteiten (pietengym, scholierenloop,

zomervakantie activiteiten e.d.)

- Werkgroepen met relatie tot sport en gezondheid (lokaal sportakkoord,

GGD)

- Adviseren van scholen mbt pauze sport/ sportdagen/ andere vragen op

gebied van sport/ spel

- Doorgeleiden van jongeren De

verenigingsondersteuner: inspireert de verenigingen, ondersteunt en

ontzorgt en zal fungeren als eerste aanspreekpunt. Omdat de

verenigingsondersteuner in mei 2021 is gestart (in dienst bij Bureau Negen)

zijn er nog geen concrete resultaten te benoemen. met specifieke

problematiek naar sportvereniging
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11 PAG PN22 14   Jeugdwerkloosheid  

U schrijft: Vanaf 2022 worden de kosten van het regionaal programmabureau

ook door de samenwerkende gemeenten gedragen. 

Vraag 5: Wat zijn daarvan de financiële gevolgen voor Goirle ?

Voor Goirle betekent dit een kostenverhoging van ongeveer € 8.000

structureel per jaar. De tussenevaluatie jeugdwerkloosheidsvrije regio vindt

plaats rond de zomervakantie 2021 waarin ook onderzocht wordt om het

programmabureau op termijn af te schalen. Mogelijk worden de kosten van

het programmabureau 2022 ook gedekt uit het regionaal fonds

arbeidsmarkt net zoals in 2021. Zekerheid hierover hebben we kort na de

zomervakantie en waarschijnlijk dus nog niet vóór het opstellen van de

begroting 2022.

12 PAG PN22 15   Regionale samenwerking leerplicht  

Vraag 6: Waarom vindt het college de argumenten om samen te werken

binnen een Regionale samenwerking leerplicht van toepassing en vindt het

college dezelfde argumenten voor een onderzoek naar een samenwerking in de

zorg (zie amendement PAG bij Raadsvoorstel inkoop sociaal domein dd. 20 april

2021), niet van toepassing?

De jeugdproblematiek in Hart van Brabant is een gezamenlijke opgave.

Daarmee ligt het ook voor de hand om op het terrein van Leerplicht

regionale samenwerking te zoeken. Het is immers zo dat:

- De schoolgang van kinderen over de grenzen van gemeenten heen gaat;

- Vooral middelbare scholen en speciaal onderwijs een regionale functie

hebben;

- Op het terrein van RMC al volop regionaal (samen)gewerkt wordt.

Bovendien vraagt het werkterrein leerplicht om vrij specialistische kennis die

regionaal slagvaardiger opgepakt kan worden dan lokaal. Daarnaast geven

regionaal werkende partners in onderwijs, zorg en handhaving aan dat

kinderen, jongeren en hun ouders in de huidige praktijk door gemeenten

ongelijk behandeld worden. Zij zien graag dat de gemeenten op leerplicht

samenwerken en verder professionaliseren. In het raadsvoorstel

samenwerking regionale leerplicht gaan we hier nog verder op in. 

Met betrekking tot uw vraag over de samenwerking in de zorg: In de

raadsvergadering waarin u in uw vraag naar refereert is hierover gesproken,

dit amendement is verworpen. De zorg is veel omvangrijker dan de

leerplicht. Derhalve is volledig uitbesteden van de (beleidsmatige) jeugdzorg

onwenselijk. Hiervoor is tevens geen draagvlak in de regio. 
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13 PAG PN22 15   Vraag 7: Heeft u de raad van Goirle op de hoogte gesteld van de start van deze

samenwerking op 1 augustus 2021?

Het raadsvoorstel staat op de agenda van de raadsvergadering op 22 juni

2021. Hierin wordt aan u gevraagd middelen beschikbaar te stellen voor de

uitvoering van de leerplicht taken door de gemeente Tilburg.

14 PAG PN22 15   Vraag 8: Waarom betalen wij op dit moment niet mee aan Tilburg? In 2018 is de leerplicht samenwerking van dat moment 'bevroren'. De

gemeenten die officieel taken bij Tilburg hadden belegd op dat moment (dus

met een overeenkomst), betaalden in de jaren erna hetzelfde bedrag als

daarvoor. Goirle had geen overeenkomst met Tilburg, want wij betaalde op

basis van de oude GR, deze liep af in 2018. Voor alle gemeenten gelden de

nieuwe bedragen van de samenwerking per 1-8-2021.
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15 PAG PN22 16   Thema 1.3 Zorg en activering Ontwikkelingen: wat komt er op ons af?  

Inkoop  

Inkoop huishoudelijk hulp.

Vraag 9: Wat zijn, binnen de wettelijke mogelijkheden, de interventies die

Goirle kan inzetten om de kosten huishoudelijk hulp drastisch te beperken?

De nieuwe inkoop huishoudelijke hulp biedt mogelijkheden om keuzes te

maken in de vorm van de dienstverlening en de tariefstelling. Bijvoorbeeld

een ander inkoop- en uitvoeringsmodel. Daarmee willen we meer grip te

krijgen op de kosten.

Een ander belangrijk aspect is de indicatiestelling aan de poort: meer

inzetten op eigen kracht. Daaronder verstaan we o.a. het wijzen op

eenvoudige algemeen gebruikelijke oplossingen om het huishouden langer

zelfstandig te kunnen doen. Ook het verruimen van het begrip gebruikelijke

hulp en dit vastleggen in de verordening. Verwachtingenmanagement over

wat men van de huishoudelijke hulp vanuit de Wmo mag verwachten:

maatwerk, maar niet meer dan wat echt nodig is, dus concretiseren van wat

we een ‘schoon en leefbaar huis’ vinden en dit nog scherper vastleggen in de

beleidsregels. 

Inwoners wijzen op de mogelijkheid om particulier buiten de Wmo

huishoudelijke hulp te regelen als men hiertoe financieel en mentaal in staat

is. Dit is echter niet meer dan een moreel appèl. Als de inwoner erop staat

om Wmo hulp aan te vragen moet de gemeente deze aanvraag inhoudelijk

beoordelen.

16 PAG PN22 16   Jeugd  

Het college heeft altijd aangegeven dat een van de kostenverhogende posten in

onze begroting is dat wij binnen Sterk Huis cliënten verzorgen die uit andere

gemeente komen en dat wij daar niet of onvoldoende middelen voor krijgen.

Nu in 2022 het woonplaatsbeginsel veranderd in de Jeugdwet is het logisch dat

de kosten voor Goirle flink lager worden.

Vraag 10: waarom gaat u in de begroting dan uit van een 0-effect?

Zoals bekend is de aanname dat Sterk Huis een kostenverhogende post is

voor de gemeente onjuist gebleken. Met het veranderen van het

woonplaatsbeginsel gaan er cliënten af omdat ze bij een andere gemeente

gaan horen, echter ook het omgekeerde is het geval. Een simulatie van het

Rijk laat tevens zien dat wij uit moeten gaan van een 0-effect. Voor een

uitgebreidere beantwoording verwijs u naar de beantwoording van

raadsvragen van D66 hierover d.d. 12 januari 2021.
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17 PAG PN22 17   Beschermd wonen 

U geeft aan onder Beschermd Wonen dat het woonplaatsbeginsel per 1 januari

2023 veranderd. 

Vraag 11: is dat niet tegelijkertijd met de aanpassing van het

woonplaatsbeginsel Jeugd (daar geeft u aan dat het woonplaatsbeginsel in2022

veranderd)?

Ja, dat is niet tegelijkertijd. De aanpassing van het woonplaatsbeginsel voor

Jeugd gaat in per 2022. De wijziging van het woonplaatsbeginsel voor

Beschermd Wonen gaat gelijk op met de overdracht van de financiële

verantwoordelijkheid Beschermd Wonen per 1-1-2023 naar de afzonderlijke

gemeenten. 

18 PAG PN22 17   Vraag 12: Wat zijn de financiële gevolgen voor de uitname WLZ implicaties? Eerdere analyses hebben laten zien dat centrumgemeente Tilburg er qua BW

budget hoe dan ook op achteruit zal gaan ten opzichte van huidige situatie.

Het is dan ook van belang bij de analyse, die wordt opgesteld in kader van de

cliënten- en kostenontwikkeling, ook het toekomstig verdeelmodel mee te

nemen. Het risico voor Tilburg wordt per 2023 namelijk ook een risico voor

de regiogemeenten en dus ook voor Goirle.

19 PAG PN22 18   Regiesysteem  

Vraag 13: Regiesysteem; kunt u een toelichting geven wat hier onder verstaan

wordt? 

Het regiesysteem is de applicatie waarin de klantmanagers van het domein

sociaal o.a. de rapporten schrijven en besluiten nemen ten behoeve van

ondersteuning aan onze inwoners. Hiermee ondersteunt het hen in het

voeren van ‘regie’ op de ondersteuning die ze inzetten. 

20 PAG PN22 20   Samenvatting beleid per programma  

Vraag 14: Wat gaat het verstedelijkingsakkoord en de actieprogramma van het

Rijk financieel voor Goirle betekenen?

Dat is op dit moment niet bekend.

21 PAG PN22 20   Rotonde Tijvoortsebaan/Turnhoutsebaan  

U geeft aan: Dat de rotonde Tyvoortsebaan/Turnhoutsebaan voor een

structurele investering van 1.500.000 er 480.000 gedekt is. De provincie, heeft

in het verleden, denk ca. 10 jaar geleden , 7 miljoen betaald aan Goirle om deze

weg over te nemen en te reconstrueren. 

Vraag 15: Is het mogelijk, nu wij in de laatste fase 1 miljoen te kort komen, een

extra bijdrage aan de Provincie te vragen?  

Alhoewel de vraag om een extra bijdrage weinig kansrijk wordt geacht, gaat

wethouder Swaans hier wel uitvoering aan geven. 
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22 PAG PN22 20   Civieltechnische werken  

Uit de tekst : Voor de brug Nieuwkerksbaantje staat een structurele investering

van 170.000 en voor de brug Poppelseweg staat een incidentele investering van

125.000  in de Perspectiefnota.

Vraag 16: Waarom is voor de ene brug structureel geld opgenomen en bij de

andere incidenteel?

De brug Nieuwkerksbaantje moet vervangen worden (en is daarom nu

afgesloten voor zwaar verkeer). De vervanging van een brug is een

investering die in 50 jaar wordt afgeschreven.

De brug Poppelseweg moet gerepareerd worden. Onderhoud wordt direct

betaald uit de exploitatie en wordt niet als investering gezien.  

23 PAG PN22 20   Vraag 17: Kunnen deze investeringen een jaar worden uitgesteld tot we weten

hoe Goirle er definitief voor staat? 

De vervanging van de brug Nieuwkerkbaantje kan met één jaar uitgesteld

worden. Het gebruik van de brug moet wel beperkt blijven tot een maximum

gewicht. Er blijft een klein risico bestaan dat de brug bezwijkt als een te

zwaar voertuig er, ondanks het verbod, toch overheen rijdt. De vervanging

drukt niet zo zwaar op de exploitatie (€ 5.000 per jaar) als de reparatie van

de brug Poppelseweg (€ 125.000,00 éénmalig). Gezien het genoemde risico

wordt geadviseerd om de brug toch in 2022 te vervangen

De brug Poppelseweg kan ook met één jaar uitgesteld worden, mits er wel

een noodreparatie wordt uitgevoerd. De kosten van een noodreparatie

worden geschat op € 15.000. Als de complete reparatie wordt uitgevoerd,

moet de noodreparatie helaas ongedaan worden gemaakt. Uitstel verhoogt

de totale kosten dus met € 15.000.

24 PAG PN22 21   Fietspad Riel-Gilze  

Vraag 18: De raad in Gilze-Rijen denkt anders over de kans op realisatie van het

Goirlese deel dan ons college. Dat blijkt uit hun notulen over de aanleg van het

fietspad. Hoe groot acht het college de kans dat dit project daadwerkelijk door

gaat?

Er is op 12 mei bestuurlijk overleg geweest met de gemeente Gilze-Rijen. 

Beide gemeenten hebben de intentie om het fietspad te realiseren. Op dit 

moment wordt gewerkt aan de grondaankoop voor de realisatie van het 

fietspad. Zodra deze is afgerond kan de aanleg starten. De grondaankoop 

kan financieel een onzekere factor zijn. In de huidige projectkosten is op 

basis van een taxatie een bedrag opgenomen voor de grondaankoop. Om te 

voorkomen dat de eigen bijdrage van de gemeente nog verder oploopt komt 

het college, wanneer de grondverkoop daartoe aanleiding geeft, terug bij de 

raad voor een principiële keuze.
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25 PAG PN22 31   Bedrijfsvoering en overhead  

U gaat een overkoepelde visie op de bedrijfsvoering schrijven.

Vraag 19: Welke onderdelen rekent u toe aan het begrip bedrijfsvoering?

b.v Financiën, Personeel, etc.

Bedrijfsvoering is het geheel van functies gericht op de sturing en de

ondersteuning van de medewerkers in het primair proces. Tot de

bedrijfsvoering horen alle functies die dit doel dienen. Binnen dit domein

zijn ondergebracht:

-	Personeel & Organisatie

-	Communicatie

-	Juridische zaken

-	Financiën

-	Documentaire informatievoorziening

-	Informatiemanagement & ICT

-	Informatieveiligheid & privacy

-	Facilitaire zaken

-	Inkoop

26 PAG PN22 31   Vraag 20: In hoeverre wordt de raad bij het opstellen van de visie betrokken? Bedrijfsvoering is een verantwoordelijkheid van het college. Het college zal

uw raad informeren over het uiteindelijke resultaat.

27 PAG PN22 33   Heroriëntatie op de belastingsamenwerking GHO  

Vraag 21: Vraag: Wanneer en op welke wijze wordt de raad bij de heroriëntatie

betrokken door het college?

De heroriëntatie op de belastingsamenwerking is een uitvoeringsvraagstuk.

Na de herorientatie zullen wij uw raad hierover informeren.

28 PAG PN22 33   Grondexploitaties en personeel  

Vraag 22: Minder benodigde formatie op grondexploitatie in de toekomst. Hoe

denkt het college dit probleem op te gaan lossen?

Deze formatie zal dan komen te vervallen. De betreffende medewerkers

zullen dan op basis van de juiste mobiliteitsmaatregelen en dan geldend

sociaal statuut begeleid worden naar ander werk; binnen of buiten de

organisatie. 

29 PAG PN22 34   Personeel  

U Schrijft: Sinds de begroting 2019 dekken we tijdelijk een aantal

formatieplaatsen uit de AWR voor de duur van 3 jaar.

De functies waren voorzien voor 3 jaar. 

Vraag 23: Is geen van die functies nu na 3 jaar vervallen?

Op dit moment is nog geen van deze functies komen te vervallen. 
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30 PAG PN22 34   Vraag 24: Wanneer verwacht u (in welk jaar) dat de functies wel kunnen

vervallen.

Strategisch adviseur dienstverlening

Een groot deel van deze functie kan worden ondergebracht bij de

domeinmanager van het domein Publiek. Omdat deze functie in juli 2019 is

gestart, loopt deze door tot medio 2022. 

Functioneel beheerder Burgerzaken

In 2022 gaan Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk dezelfde applicatie

gebruiken. Dat maakt dat het functioneel beheer niet meer per gemeente

geregeld hoeft te worden, maar dat we hier de samenwerking in kunnen

zoeken door ook processen te harmoniseren. Formatie op functioneel

beheer zal nodig blijven, maar door het samen te organiseren moet het

mogelijk zijn om dit tegen minder kosten te organiseren. Zoals gezegd

kunnen we in 2022 hierin een slag maken.   

Juridisch medewerker

Gezien de aard en hoeveelheid van de juridische werkzaamheden op het

vlak van vergunningverlening, openbare orde en veiligheid sinds 2019, is het

nodig deze formatie structureel te maken.  

31 CDA PN22 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?

De invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)

heeft onze aandacht. Op dit moment werken we een voorstel uit dat 14

september aan uw Raad wordt voorgelegd. We vragen uw Raad om keuzes

te maken over leges en de invoering van de Omgevingswet.

Kostendekkendheid is een onderdeel van dit voorstel. 

32 CDA PN22 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.

We verwijzen voor het antwoord op deze vraag naar het antwoord op vraag 

24 van PAG.
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33 CDA PN22 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?

De hoeveelheid groen zoals bedoeld in deze vraag is te verwaarlozen.

34 CDA PN22 4.	Is al aan te geven welke bezuinigingen dankzij het LOT te verwachten zijn? Nee, dat is nu nog niet aan te geven. Dat heeft te maken met de fase waarin 

we zitten, waarin de maatregelen worden geïmplementeerd. Zodra we zicht 

hebben op de te verwachten bezuinigingen informeren we de raad 

daarover.

35 CDA PN22 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.

Er is een oproep gedaan in het Goirles Belang en op Facebook. Iedereen die 

wilde heeft zich hiervoor kunnen aanmelden, inwoners zijn niet 

geselecteerd. Daarnaast is de mogelijkheid van deze trainingen ook onder de 

aandacht gebracht bij ondernemers en sportverenigingen.

36 CDA PN22 6. Er loopt een pilot vroeg signalering schuldhulpverlening. Wat wordt er met

de informatie gedaan en hoe wordt het geconcretiseerd?

In 2021 start het implementatiejaar voor de uitvoering van de

vroegsignalering. De nieuw geworven medewerkers hiervoor zijn per 1 mei

jl. gestart. We monitoren deze inzet (o.a. huisbezoeken, wel/ niet contact,

wel/niet hulp aanvaard), de binnengekomen signalen en de resultaten. 
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37 CDA PN22 7. Herhuisvesting Mill Hill: is er een tijdspad voor en is duidelijk welke kant

OMO op wil?

Zowel gemeente als OMO sturen op volledig vervangende nieuwbouw voor

het Mill Hill aan de zuidzijde. OMO zal daarbij optreden als bouwheer.

Voorwaarde in de scenariokeuze is dat overleg tussen OMO en gemeente

over de hoogte van de ter beschikking te stellen vergoeding voor de

nieuwbouw tot overeenstemming leidt. 

In de planning gaan we op dit moment uit van een oplevering van de

nieuwbouw eind 2025. Het tijdspad kent echter een aantal onzekere

factoren. Denk daarbij onder andere aan de aanpassing van het

bestemmingsplan. Eind 2025 kan daarom niet als harde datum worden

gezien.

38 CDA PN22 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?

Eerdere analyses hebben laten zien dat centrumgemeente Tilburg er qua BW

budget hoe dan ook op achteruit zal gaan ten opzichte van huidige situatie.

Het is dan ook van belang bij de analyse, die wordt opgesteld in kader van de

cliënten- en kostenontwikkeling, ook het toekomstig verdeelmodel mee te

nemen. Het risico voor Tilburg wordt per 2023 namelijk ook een risico voor

de regiogemeenten en dus ook voor Goirle. 

Het financieel verdeelmodel is in februari 2021 beschikbaar gekomen. Op dit

moment worden in HvB analyses gemaakt met betrekking tot de implicaties.

Tevens hebben de invoering van het woonplaatsbeginsel (per 1 januari

2023) en de uitname WLZ, implicaties voor de beschikbare budgetten.

Hoewel er nog geen definitieve bedragen bekend zijn, laten de eerste

analyses zien dat op basis van het nieuwe verdeelmodel, woonplaatsbeginsel

en uitname WLZ er voor Goirle met ingang van 2023 beduidend minder

financiele middelen beschikbaar zullen zijn.
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39 CDA PN22 9.	Wie gaat de wet inburgering uitvoeren? Met de invoering van de nieuwe wet wordt de gemeente verantwoordelijk

voor de brede intake, het samen met de inburgeraar opstellen van een PIP,

het monitoren van de voortgang en het (financieel) ontzorgen van de

statushouders. En tot slot voor de inkoop van de inburgeringstrajecten. Dit

inkooptraject is nog niet gestart.

40 CDA PN22 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. 

We kijken of het in de (verre) toekomst mogelijk is om nog nader te bepalen

afvalstromen regionaal te regelen. Uiteraard met afstemming van de kosten.  
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