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Nota van aanbieding 
 
 
De financiële positie van gemeenten in Nederland komt steeds verder onder druk. In de brief d.d. 31 
augustus 2020 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer 
over het aanvullend compensatiepakket coronacrisis voor medeoverheden is dat als volgt verwoord: 
"Het exploitatietekort is opgelopen van - € 197 miljoen in 2018 naar - € 768 miljoen in 2019. Over 
2019 heeft ongeveer 60 procent van de gemeenten een tekort, waarvan ongeveer 25 procent voor het 
derde jaar op een  rij. We horen dat gemeenten zich genoodzaakt zien om het voorzieningenniveau af 
te bouwen. Gezien de belangrijke rol van gemeenten in de dienstverlening naar burgers en het welzijn 
van burgers door het bieden van voorzieningen, wordt er aanvullend en verdiepend onderzoek 
gedaan naar de financiële positie en het voorzieningenniveau van gemeenten. Daarnaast is er ook 
aandacht voor de effectiviteit en de efficiency van de uitvoering van beleid door gemeenten."  
 
Met name voor uitvoering van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning worden 
gemeenten in het hele land, groot en klein, geconfronteerd met forse toename van de kosten. Dat 
geldt ook voor de gemeente Goirle. De jaarrekening 2019 sloot met een tekort van € 3.510.000 en in 
de begroting 2020- 2023 is voor een bedrag van € 2 miljoen aan bezuinigingen en belastingverhoging 
opgenomen. Dat blijkt echter niet genoeg. De kosten voor uitvoering van Jeugdwet en Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning blijven toenemen en door herverdeling van het gemeentefonds 
hangt ons een flinke korting op de bijdrage van het rijk boven het hoofd. Het is niet duidelijk wat het 
"aanvullend en verdiepend onderzoek" naar de financiële positie en het voorzieningenniveau van 
gemeenten gaat betekenen.   
 
In deze nota van aanbieding gaan we eerst in op de gevolgen van de corona-crisis voor Goirle. Daarna 
gaan we in op de uitkomst van de meerjarenbegroting en de voorgestelde maatregelen voor dekking 
van de tekorten. Het dekkingsplan wordt u afzonderlijk aangeboden. De keuzes die daarin worden 
voorgesteld zijn niet verwerkt in deze meerjarenbegroting. Daarna gaan we nog in op de uitvoering 
van het bestuursakkoord. Tenslotte belichten we enkele indicatoren, die tezamen met het 
begrotingsresultaat een goed beeld geven van de financiële positie van de gemeente.   
 
Wat gaat de corona-crisis in 2021 voor Goirle betekenen? 
Zoals het er nu naar uitziet, blijft corona in heel 2021 voor problemen zorgen. Wij kunnen niet in een 
glazen bol kijken maar we verwachten op grond van de ervaringen tot nu toe dat met name het 
welzijn van inwoners en sommige sectoren van het bedrijfsleven nog steeds onder druk zullen staan.  
De coronacrisis levert onverwachte informatie op. Aanvankelijk leidde de lockdown tot een daling 
van de zorgvraag, die na de zomervakantie weer is aangetrokken. En er ontstaan ook kansen. Als 
gevolg van corona hebben onze partners in het voorliggend veld veel meer digitaal contact gehad 
met hun cliënten. Zo is een nieuwe werkwijze aan het ontstaan, die effectief lijkt en mogelijk ook 
kosten bespaart omdat een medewerker meer mensen op een dag kan spreken. We zijn alert op 
ontwikkelingen, bijvoorbeeld ten aanzien van een toename van eenzaamheid zodat we daar snel 
naar hulp en oplossingen kunnen zoeken. We zoeken daarvoor steeds de verbinding met onze 
partners, zoals de Participatieraad.  
 
Voor ons als gemeente betekent corona een gemis aan inkomsten zoals toeristenbelasting, maar 
daar staan deels compensatieregelingen van het rijk tegenover. Wij volgen nauwlettend de 
berichtgeving daarover zodat wij daar tijdig gebruik van kunnen maken. Voor de ambtelijke 
organisatie betekent  corona dat het informeren van inwoners en ondernemers en het organiseren 
van zorg een stevig beslag op de tijd van een groot aantal medewerkers legt. Aangezien het extra 
inhuren van tijdelijke medewerkers om financiële redenen nauwelijks nog mogelijk is, betekenen 
deze extra taken dat ander werk blijft liggen.  
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Op economisch gebied zijn de signalen gemengd. Sommige sectoren zoals horeca en 
evenementenbranche hebben het zwaar. Andere sectoren in bijvoorbeeld de detailhandel doen het 
juist beter dan gemiddeld. In 2020 is nog veel (economisch) leed voorkomen door steunmaatregelen 
vanuit de rijksoverheid. Dankzij die regelingen werden in eerste instantie bedrijven overeind 
gehouden en ontslagen voorkomen. De cijfers die wij begin september 2020 tot onze beschikking 
hadden, laten echter zien dat er al in 2020 een stijging is van 13% uitkeringsgerechtigden ten 
opzichte van 2019. Wanneer daarbij bedacht wordt dat sommige bedrijven eerst nog zijn ingeteerd 
op reserves, is de kans zeer groot dat dit percentage nog zal gaan groeien. Dat betekent dat niet 
alleen het beroep op uitkeringen zal stijgen maar ook dat het gebruik van voorzieningen als 
Schuldhulpverlening of Voedselbank zal stijgen. En daarmee stijgen ook de kosten voor de gemeente. 
Een deel daarvan wordt gecompenseerd door het rijk, maar waarschijnlijk zal een deel ook ten laste 
van de gemeentebegroting komen. Hiervoor zijn in deze meerjarenbegroting nog geen extra 
middelen geraamd. Bij de negatieve uitkomst van de begroting is dit nog een extra risico. 
 
Uitkomst Begroting 
De meerjarenbegroting 2021 - 2024 sluit in alle jaren met een flink tekort. Hierbij is al rekening 
gehouden met de effecten van de bezuinigingen en lastenverhogingen, waartoe vorig jaar bij de 
vaststelling van de meerjarenbegroting 2020 - 2023 is besloten. De effecten van de tweede 
bestuursrapportage zijn nog niet meegenomen. In de onderstaande tabel is de opbouw en het 
verloop van het tekort in de komende jaren weergegeven. 
 

Saldo meerjarenbegroting (x € 1.000) 2021 2022 2023 2024 

          

Saldo baten en lasten bestaand beleid  -2.429 -2.232 -2.425 -2.304 

Stelpost lasten nieuw beleid -669 -451 -920 -1.339 

Saldo inclusief stelposten nieuw beleid -3.098 -2.683 -3.345 -3.643 

Beschikking over reserves 1.228 721 664 664 

Structureel begrotingssaldo  -1.870 -1.962 -2.681 -2.979 

Incidentele baten en lasten 141 15 41 -35 

Resultaat -l begrotingssaldo -2.011 -1.977 -2.722 -2.944 

  Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel 

 
Enkele regels uit deze tabel lichten wij hier toe.  
Het "Saldo van baten en lasten bestaand beleid" komt aanzienlijk nadeliger uit dan wij bij de 
voorjaarsnota in mei nog verwachtten. In de raadsinformatiebrief van 21 juli 2020 hebben wij u 
daarover geïnformeerd. De belangrijkste verklaringen voor het verschil zijn:  
-  € 400.000 minder voordeel dan verwacht door toepassing woonplaatsbeginsel Jeugdwet; 
- € 130.000 minder opbrengst rioolrecht en afvalstoffenheffing door lagere rentetoerekening; 
- € 120.000 minder baten geraamd, vanwege afwikkeling TWM. Dit biedt ruimte om met de 

opbrengst van de aandelen ons eigen vermogen te versterken; 
- € 100.000 hogere salariskosten door de uitkomst van de CAO. Dit zijn onvermijdelijke gevolgen 

van het CAO-resultaat 2020. 
 
Ten opzichte van de raadsinformatiebrief zijn nog enkele mutaties doorgevoerd, zoals een 
rentevoordeel door consolidatie van geldleningen. Daardoor wijkt het saldo licht af van de 
presentatie in de raadsinformatiebrief. 
  
De "Stelpost lasten nieuw beleid" is in de voorjaarsnota opgevoerd, met de kanttekening dat de 
lasten van nieuw beleid moeten worden afgewogen tegen bestaand beleid. In het dekkingsplan 
wordt die afweging aan u voorgelegd. Een deel van deze lasten is incidenteel.  
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In de laatste twee jaren neemt de omvang van deze stelpost toe door de investeringen in een nieuw 
gebouw voor het Mill Hill college. 
 
In het "bestaand beleid" wordt voor verschillende doelen beschikt over reserves, bijvoorbeeld voor 
dekking van kapitaallasten en voor dekking van incidentele lasten. Die reserves zijn daarmee niet 
meer vrij beschikbaar.  
 
Bij de "incidentele baten en lasten" is opgenomen het voordeel dat ontstaat omdat de zogenaamde 
"opschalingskorting" in de algemene uitkering uit het gemeentefonds in 2020 en 2021 niet wordt 
toegepast. Daarnaast worden hier de eenmalige lasten van nieuw beleid geëlimineerd. Met deze 
correctie op het begrotingsresultaat resteert het structurele tekort. Dat is het  bedrag waarvoor een 
oplossing moet worden gezocht, om tot een 'reëel en structureel begrotingsevenwicht' te komen.  
 
Buurgemeente Tilburg neemt voor het tekort voor uitvoering van de Jeugdwet en Wmo een 
vordering op het rijk op van ca. € 7 miljoen. Tilburg geeft hiermee een belangrijk signaal af: 
gemeenten zijn in grote mate afhankelijk van de middelen die wij van het rijk ontvangen voor 
uitvoering van wettelijke en niet-wettelijke taken. En die middelen zijn niet toereikend. Onze 
vermogenspositie laat niet toe dat wij een groot tekort hebben op de meerjarenbegroting. Onze 
weerstandsreserve is onder het minimum gedaald. Wij ondersteunen het signaal dat Tilburg afgeeft 
echter volledig en van harte. In regionaal verband trekken wij op om 'Den Haag' duidelijk te maken 
dat de koek groter moet! Om dat te ondersteunen nemen wij voor de jaren vanaf 2022 een vordering 
op het rijk op, ter grootte van het tekort dat resteert na uitvoering van het dekkingsplan voor 2021.  
 
Inwonerpanel 
Net als vorig jaar hebben we de inwoners betrokken bij de voorbereidingen van de besluitvorming. 
We hebben hiervoor dit jaar het inwonerpanel ingezet. Tussen 23 juni en 6 juli hebben in totaal 512 
inwoners van de gemeente meegewerkt aan het onderzoek " Bezuinigingen" waarvan 409 via het 
inwonerpanel en 103 via sociaal media open link. Gerelateerd aan leeftijd en geslacht van de 
respondenten is het onderzoek representatief. De resultaten van het onderzoek zijn u aangeboden. 
Wij hebben deze resultaten betrokken bij ons voorstel voor het dekkingsplan.  
 
Dekkingsvoorstel 
Omdat onze meerjarenbegroting na 2021 verder oplopende tekorten laat zien en sommige posten in 
de meerjarenbegroting onzeker zijn,  zoals de hoogte van het nadeel van de herverdeling van het 
gemeentefonds, is ervoor gekozen een knip te maken om te komen tot een sluitende begroting 2021 
en een reëel sluitende meerjarenbegroting vanaf 2022. 
Wij doen voorstellen om de begroting 2021 reëel en structureel in evenwicht te brengen. Als 
duidelijk is wat de gevolgen zijn van de herverdeling van het gemeentefonds komen we bij de 
Voorjaarsnota 2022 met voorstellen om  de meerjarenbegroting reëel sluitend te  krijgen. Daarvoor 
voeren wij, mede gevoed door de op te stellen beleidsvisie op het sociaal domein en de 
omgevingsvisie, eerst een strategische discussie over de rol van de gemeente. 
 
In de Voorjaarsnota 2021 hebben wij uw Raad een viertal scenario’s voorgelegd op welke wijze wij 
invulling willen geven hoe we het tekort in de begroting 2021 willen gaan dekken. 

1. Het verhogen van inkomsten op korte termijn om de goede voorzieningen in stand te 
houden; 

2. Bezuinigingen realiseren waar het probleem ontstaat /terugdringen van de 
kostenoverschrijdingen; 

3. Heroverweeg de rol van de gemeente: terugtredende overheid; 
4. Alleen nieuw beleid als dat onvermijdelijk is. 
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De gemeenteraad heeft de Voorjaarsnota 2021 vastgesteld en in een motie is aangegeven dat de 
gemeenteraad te kiezen wil hebben, naar analogie van het dekkingsplan bij de begroting 2020. 
Uitgaande van een tekort van € 1 miljoen zijn bedragen genoemd per scenario waarbij een bedrag 
aan groene tegels dient te liggen van € 1.250.000 en tot een bedrag van € 750.000 aan witte en rode 
tegels. Ten opzichte van de voorjaarsnota is het tekort echter aanzienlijk opgelopen, tot een bedrag 
van € 1.870.000. Dit betekent dat de keuzeruimte aanzienlijk is beperkt. In het dekkingsplan gaan wij 
hier uitgebreid op in.  
 
Desalniettemin doen wij u voorstellen voor dekking van het tekort vanaf 2021 tot een bedrag van  
€ 1.875.000. Daarmee is de begroting voor 2021 reëel sluitend. Wij hebben zoveel mogelijk 
aansluiting gezocht bij de door de gemeenteraad aangenomen motie van PAG, waarin de richting 
voor de bezuinigingen wordt aangegeven.  Voor de jaren na 2021 is de uitkomst ongewis. 
Overeenkomstig de voorjaarsnota hebben wij 50% van het verwachte nadelig herverdeeleffect van 
de gemeentefondsuitkering geraamd. Dit is een bedrag van € 600.000 in 2023, oplopend tot 
€ 1.200.000 in 2024. Ook corona  en de ontwikkelingen rond jeugd en Wmo kunnen het beeld 
aanzienlijk verstoren. Wij moeten ons daarvan steeds bewust zijn. Met de nu voorgestelde 
maatregelen ontstaat het volgende beeld van het structurele begrotingssaldo. 
 

Saldo meerjarenbegroting (x 1.000) 2021 2022 2023 2024 

          

Begrotingssaldo na beschikking over reserves -1.870 -1.962 -2.681 -2.979 

Dekkingsplan 1.875 1.875 1.875 1.875 

Resultaat  5 -87 -806 -1.104 

 
Voor de tekorten na 2021 nemen wij een vordering op het rijk op.  
 
Het bestuursakkoord en de uitvoeringsagenda 
Wij hebben een uitvoeringsagenda vastgesteld voor een periode van vier jaar. Op een heel aantal 
terreinen zijn wij inmiddels goed op weg. Uw raad gaat begin 2021 de Omgevingsvisie en de nieuwe 
beleidsvisie Sociaal Domein vaststellen. Daarmee krijgt u de unieke gelegenheid om integraal nieuw 
beleid vast te stellen op twee terreinen waar inwoners dagelijks mee te maken hebben. Hoe ziet ons 
dorp er over 20 jaar uit en hoe willen wij dat onze inwoners daar elkaar ontmoeten, werken, spelen 
en leren. Tegelijkertijd is onze financiële situatie dramatisch verslechterd ten opzichte van het 
moment van aantreden van dit college. Dat betekent dat wij bij de Voorjaarsnota voor de begroting 
2022 ook met u willen nadenken over de vraag wat onze rol als gemeente in de samenleving is en 
over de vraag of wij de ambities uit Omgevingsvisie en beleidsvisie Sociaal Domein inderdaad wel 
kunnen realiseren. Wij zullen dan ook onze uitvoeringsagenda evalueren en zo nodig aanpassen.  
 
Organisatieontwikkeling 
In 2021 gaat de organisatieontwikkeling de volgende fase in. We passen de structuur van de 
organisatie aan, waarbij samenstelling van afdelingen en teams zodanig wordt vormgegeven dat er 
zo optimaal en efficiënt mogelijk kan worden gewerkt. We blijven inzetten op het versterken van 
persoonlijk leiderschap en eigenaarschap, en het vergroten van de communicatieve vaardigheden 
van iedere medewerker. Zo blijven we inspelen op de veranderende omgeving en blijven we 
dienstbaar aan onze inwoners. 
 
Financiële positie breder beschouwd 
Voor beoordeling van de financiële positie kijken wij verder dan alleen naar het saldo van de 
meerjarenbegroting. Indicatoren als de ontwikkeling van de reserves en schulden (schuldquote, 
solvabiliteit, etc.), belastingdruk, het perspectief op de grondexploitaties en inschatting van risico's 
zijn onderdeel van het oordeel over de financiële positie.  
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In deze paragraaf belichten wij die verschillende aspecten, zodat snel een compleet beeld ontstaat. 
In de paragraaf weerstandsvermogen zijn de indicatoren voor beoordeling van de financiële positie 
opgenomen.  
 
Ontwikkeling reservepositie 
De realisatie van onze ambities vraagt structureel en incidenteel om extra middelen. Aangewezen 
lasten worden gedekt door beschikking over reserves, bijvoorbeeld voor dekking van kapitaallasten. 
Voor dekking van incidentele kosten doen wij een beroep op de AWR. Daarmee nemen onze reserves 
in de loop van deze raadsperiode af. 
 

Ontwikkeling reservepositie (x € 1.000) 2021 2022 2023 2024 

Saldo begin van het jaar 17.900 16.700 16.000 15.300 

Toevoegingen  0 0 0 0 

Onttrekkingen  -1.200 -700 -700 -600 

Saldo eind van het jaar  16.700 16.000 15.300 14.700 

 
 
Op basis van de doorrekening van de algemene weerstandsreserve daalt deze vrije reserve eind 2021 
naar € 1.272.000. Daarmee is onze weerstandscapaciteit minimaal. Daarom hebben we de 
structurele bate vanwege de financiële afwikkeling van de TWM niet meer geraamd en daarmee 
maken we het mogelijk om de te verwachten uitkering inzake de TWM-aandelen toe te voegen aan 
de AWR. In de tabel is er van uitgegaan dat wij geen tekort op de meerjarenbegroting hebben. Een 
eventueel tekort moet worden gedekt door beschikking over de AWR.  
 
Belastingdruk 
De lokale lastendruk wordt bepaald door de som van de onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing 
en de afvalstoffenheffing. De opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen is in 2020 met 22,4% 
verhoogd (2,4% inflatiecorrectie en 20% extra voor dekking van het tekort). De onroerende-
zaakbelastingen hebben wij verhoogd met 1,2%, gelijk aan de inflatie in de periode mei 2019 - mei 
2020.  
Als gevolg van het niet meer toerekenen van de rente aan het eigen vermogen daalt het rente-
omslagpercentage van 1,5% naar 0,5%. Dit betekent dat de opbrengst voor afval en riolering daalt 
met € 131.000. In het dekkingsvoorstel komen wij hier op terug.  
De tarieven voor de rioolheffing dalen. De tarieven voor de afvalstoffenheffing stijgen met ongeveer 
4% en zijn kostendekkend berekend. In de paragraaf lokale heffingen wordt nader ingegaan op de 
belastingvoorstellen. Daarin is ook een overzicht opgenomen van de kostendekking van de 
verschillende heffingen. De besluitvorming over het dekkingsplan kan de belastingdruk, zoals 
opgenomen in deze begroting veranderen.   
 
Langlopende geldleningen 
Met een verhouding tussen eigen vermogen en totaal vermogen van 32% (de zogenaamde 
solvabiliteit) heeft Goirle een relatief bescheiden schuldpositie. Door de tekorten in de afgelopen 
jaren zien wij de solvabiliteit wel afnemen. De langlopende geldleningen bedragen € 27.933.000  per 
1 januari 2021. Voor grote investeringen, zoals (ver)nieuwbouw van het Mill Hill college moeten wij 
externe financiering aantrekken. Dat zal op termijn leiden tot verdere afname van de solvabiliteit. Wij 
streven bij onze financiering naar beperking van rentelasten die op de exploitatie drukken. Zo 
hebben wij vorig jaar hoogrentende geldleningen vervroegd afgelost en zeer laagrentende leningen 
aangetrokken. Nu kiezen wij vanwege de negatieve rente op korte financiering  er voor om zoveel 
mogelijk met kortlopende geldleningen te financieren.  Het te financieren tekort voor begin 2021 
ramen wij op ca. € 7,5 miljoen.  
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Risico's 
Voor een goed oordeel over de financiële positie van Goirle is het belangrijk om inzicht te hebben in 
de risico's. In de paragraaf weerstandsvermogen worden die risico’s gekwantificeerd en afgezet 
tegen het beschikbare weerstandsvermogen. Naast het financiële risico dat de uitvoering van de 
Jeugdwet en de Wmo nog steeds met zich meebrengt, noemen wij hier nog de volgende risico's, 
waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden: 
- Het risico dat de extra impuls van het rijk voor jeugdzorg door een nieuw kabinet niet 

structureel wordt gemaakt. Voor Goirle zou dat een nadeel betekenen van € 350.000 vanaf 
2022.  

- Onder het kopje  'coronacrisis' is aangegeven dat dit voor de gemeente een groot risico is, 
waarvan de omvang nog niet kan worden ingeschat. In de begroting is met het structurele effect 
op de financiële positie nog geen rekening gehouden. 

- Over de herverdeling van het gemeentefonds verwachten wij aan het einde van dit jaar 
duidelijkheid. In de meerjarenbegroting hebben wij 50% van het aanvankelijk verwachtte 
negatieve effect van € 2,4 miljoen (!) opgenomen.  

- Na enkele jaren van voorbereiding nadert het project proeftuin de uitvoeringsfase. De omvang 
van de investering en het deel dat ten laste van de gemeente blijft is nog niet duidelijk.  
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Leeswijzer 
 
 
Hieronder gaan wij in op het begrotingsmodel en de wijze waarop u dat kunt gebruiken. 
Achtereenvolgens lichten wij de veranderingen in het programmaplan, de paragrafen en de 
financiële begroting toe. Naast deze begroting ontvangt u nog een de 1e en 2e wijziging van de 
begroting 2021. 
 
Programmaplan 
De uitwerking naar ambities en activiteiten is in het programmaplan opgenomen. Voor de opbouw 
van het programmaplan is de vernieuwde opzet van 2019 gevolgd. We onderscheiden in deze 
begroting de volgende vier programma's en het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en 
overhead: 

1. Inwoner 
2. Leefomgeving 
3. Bedrijvigheid 
4. Bestuur en organisatie 
5. Algemene dekkingsmiddelen en overhead 

 
Bij de verschillende thema’s binnen de programma’s hebben wij in deze begroting indicatoren 
opgenomen. Hiermee geven wij extra stuurinformatie bij de ambities en activiteiten op die thema’s. 
Het ontwikkelen en verbeteren van indicatoren is een continu proces. In deze begroting is hier verder 
invulling aangegeven. 
 
Paragrafen 
De zeven paragrafen geven op specifieke onderwerpen verdiepende informatie over de 
beleidsthema's van de programma's heen. Daarmee geven de paragrafen een belangrijk inzicht in de 
(financiële) positie van de gemeente. De paragrafen zijn verplicht voorgeschreven in het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV) en ook inhoudelijk stelt het BBV de nodige eisen. Dat maakt dat 
jargon en techniek niet geheel te voorkomen zijn.  
 
Financiële begroting 
In de financiële begroting hebben we het model van 2019 gehanteerd. Belangrijk is het overzicht van 
de thema's en de taakvelden met de baten en lasten. In de financiële verordening hebt u immers 
bepaald dat de gemeenteraad op het niveau van de Programma's en thema's  de financiële begroting 
vaststelt en daarmee het college autoriseert tot het doen van uitgaven. De thema's zijn verdeeld over 
de programma's. U ziet dat in het overzicht terug. De vergelijkbaarheid van deze begroting met die 
van vorig jaar is met het overzicht van thema's en taakvelden geborgd. De grote afwijkingen in de 
lasten en baten worden nu per thema toegelicht. 
 
1e en 2e begrotingswijziging 
Net als voorgaande jaren ontvangt u separaat van de begroting, de 1e en 2e wijziging van de 
begroting.  
De eerste wijziging is ook dit jaar van groot belang. In dit voorstel wordt het dekkingsvoorstel 
gepresenteerd, om te zorgen dat de begroting 2021 reëel en structureel in evenwicht is. 
In de tweede wijziging autoriseert u de investeringsbudgetten en de middelen voor 
beleidsintensiveringen. Hiermee voorkomen wij dat voor investeringen afzonderlijke voorstellen voor 
wijziging van de begroting moeten worden voorgelegd.  
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Beleidsbegroting 
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Programma 1 Inwoner 
 

 
In dit programma komen de volgende thema’s aan de orde: 
1.1 Preventie 
1.2 Onderwijs 
1.3 Zorg en activering 

 
Thema 1.1 Preventie 
 
 
Ambitie 
1. Vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners, bevorderen van de maatschappelijke 

participatie en versterken van de kracht van de samenleving (Back to Basics 2.0) 
2. Inwoners ervaren een positieve gezondheid en worden waar nodig ondersteund bij een gezonde 

start, leefstijl, geest en omgeving (Nota Publieke Gezondheid Midden-Brabant 2020 – 2023). 
3. Elk kind groeit gezond, veilig en prettig op  (Koers Jeugd(hulp), Samen met de jeugd Hart van 

Brabant). 
 
Indicatoren 
1.1 Het aantal burgerinitiatieven dat een bijdrage levert aan de doelstellingen van Back tot Basics 

neemt toe. 
2.1 Het percentage personen dat zich eenzaam voelt neemt af. 
2.2 Het aantal rookvrije zones neemt toe. 
2.3 Het aantal jongeren dat alcohol gebruikt neemt af. 
3.1 Het aantal kinderen wat te maken krijgt met mishandeling en huiselijk geweld neemt af. 
 
Verbonden partijen 
- GGD Hart voor Brabant: Een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. 
- GR Regio Hart van Brabant. 
- Regionale Ambulance Voorziening: Het verlenen van ambulancezorg. 
  
Activiteiten in 2021 
1.1 We realiseren een integrale beleidsvisie sociaal domein voor de periode 2022 - 2026. 
1.2  We starten een nieuwe aanbesteding voor de algemene voorzieningen voor 

(school)maatschappelijk werk, welzijnswerk, dementieconsulenten en jeugdwerk. Nieuwe 
contracten gaan in per juli 2021. 

1.3 We maken een beleidsnota cultuur die we begin 2021 aan de raad ter besluitvorming 
voorleggen.  

1.4.  We zorgen samen met (sport)partners in Goirle voor de uitvoering van de ambities in het in 
2020 gesloten Lokale Sportakkoord.  

1.5.  Wij blijven burgerinitiatieven stimuleren. 
2.1  We maken een plan voor een duurzame, effectieve aanpak om eenzaamheid te doorbreken, die 

aansluit bij de lokale omstandigheden en behoeften. 
2.2  We zetten in op een rookvrije omgeving met als doel bewustwording onder inwoners vergroten. 
3.1  We implementeren in 2021 de resultaten van de pilot Smart Start Goirle, die zich richt op 

onderwijsachterstanden en voorzieningengebruik. 
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Wat mag het kosten? 
 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 

Totaal lasten 5.344.746 5.015.157 4.486.723 

Totaal baten 586.885 510.561 530.549 

Saldo thema 4.757.861 4.504.596 3.956.174 

 

Thema 1.2 Onderwijs 
 
 
Ambitie 
1. Realiseren van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen van 0-13 jaar waarbij geen kind 

tussen wal en schip valt. Hiervoor werken kinderopvang, onderwijs en zorg samen met de 
kinderen en hun ouders. 

2. Scholen zijn gevestigd in gebouwen die voldoen aan de huidige onderwijsprincipes en de van 
toepassing zijnde eisen van ventilatie en luchtkwaliteit (Integraal Huisvestingsplan PO/VO 2009-
2016). 

3. Analfabeten en laaggeletterden (18+) kunnen zich persoonlijk ontplooien, stappen maken op de 
participatieladder en beter deelnemen aan de samenleving (Beleidsnota Laaggeletterdheid 
gemeente Goirle 2018-2021). 
 

Indicatoren 
1.1   Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig 

is neemt af  
1.2   Het aantal vroegtijdige schoolverlaters VO+MBO neemt niet toe. 
1.3   Het percentage kinderen dat gebruik maakt van een Voor- en Vroegschoolse Educatie aanbod   
         neemt toe. 
3.1   Het aantal laaggeletterde volwassenen neemt niet toe. 
 
Verbonden partijen 
- GGD Hart voor Brabant, Jeugdgezondheidszorg 
 
Activiteiten in 2021 
1.1 We ronden de proeftuinen kansenteams Goirle af. 
1.2 We implementeren de onderwijsdoelen en samenwerkingsafspraken die vastliggen in een 

nieuwe Lokale Educatieve Agenda Goirle 2021-2025. 
1.3 We starten met de voorbereidingen op het aflopen van de aanbesteding Voorschoolse educatie 

bij Humankind.  
2.1   We nemen een besluit over de vervangende huisvesting voor het Mill Hillcollege.  
2.2.  We stellen het Integraal Huisvestingsplan PO/VO vast voor de periode 2021-2030. 
3.1  We stellen het Regionaal Plan Educatie Basisvaardigheden 2021 – 2024 voor de duurzame 
       bestrijding van laaggeletterdheid vast en voorzien dit plan van een lokale uitvoeringsparagraaf. 
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Wat mag het kosten? 
 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 

Totaal lasten 2.459.804 2.615.495 2.538.217 

Totaal baten 142.387 173.550 174.033 

Saldo thema 2.317.417 2.441.945 2.364.184 

 

Thema 1.3 Zorg en activering 
 
Ambitie 
1.1 Wij willen een goede zorg voor iedereen en maatwerk waar dat nodig is (Bestuursakkoord). 
2.1 We willen armoede voorkomen of verminderen, sociaal isolement doorbreken, drempels die 

participatie belemmeren voorkomen of wegnemen, de financiële zelfredzaamheid van inwoners 
vergroten en problemen vroegtijdig signaleren (Nota meedoen makkelijker maken 2020-2023).  

 
Indicatoren 
1.1 De instroom naar beschermd wonen en maatschappelijke opvang neemt af en uitstroom uit 

beschermd wonen en maatschappelijke opvang neemt toe. 
1.2 Er wordt een voldoende gescoord op alle onderdelen in de cliëntervaringsonderzoeken Jeugd, 

Participatie en Wmo. 
2.1 Het aantal begeleidingen naar werk en het aantal begeleidingen naar onbetaalde arbeid nemen 

toe. 
2.2 Het aantal jongeren tot 27 jaar die gebruik maken van een uitkering en binnen 4 maanden 

betaald of onbetaald werk, scholing of begeleiding of zorg ontvangen neemt toe. 
2.3 Het aantal vergunninghouders dat binnen 3 maanden na huisvesting start met een 

inburgeringstraject, gerekend vanaf 1 juli 2021 neemt toe. 
 
Verbonden partijen 
- GGD Hart voor Brabant: Een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. 
- GR Regio Hart van Brabant. 
- Midpoint: Samenwerking op de regionale arbeidsmarkt. 
- Regionale Ambulance Voorziening: Het verlenen van ambulancezorg. 
- Diamantgroep: Participatiekansen bieden aan mensen met een beperking en afstand tot de 

arbeidsmarkt. 
 
Activiteiten in 2021 
1.1 Het Lokaal Opgave Team gaat met een groot aantal maatregelen zorgen voor meer grip op de 

uitgaven, terugdringen van tekorten en monitoring. 
1.2 Door middel van een pilot experimenteren we met de nieuwe organisatiestructuur voor de 

toegang sociaal domein en nemen op basis van een evaluatie een besluit hoe deze te 
organiseren voor de komende jaren. Zorg en ondersteuning is meer dan voorheen gericht op de 
eigen kracht van de inwoner en preventieve activiteiten. 

1.3 We sturen actief op de inzet van sociaal netwerk, eigen kracht en het benutten van algemene 
voorzieningen, zodat minder toeleiding naar maatwerkvoorzieningen noodzakelijk is.  

1.4 We werken de actiepunten uit de regiovisie beschermd wonen, maatschappelijke opvang, 
preventieve GGZ en verslavingszorg uit. 

1.5 Als koplopergemeente ontwikkelen we het thema onafhankelijke cliëntondersteuning verder 
door. 

1.6 We implementeren de nieuwe wet Inburgering en een vernieuwende aanpak op het gebied van 
inburgering. Deze nieuwe wet gaat in per 1 juli 2021. 

1.7 We geven uitvoering aan het plan voor een sluitende aanpak van het integratievraagstuk van    
         vergunninghouders. 
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1.8   We nemen deel aan fase 3 van het regionale project Maatpact. 
1.9 We geven uitvoering aan het regionale programma “Samen met de Jeugd”. 
2.1   We implementeren een meedoenregeling voor volwassenen. 
2.2   We intensiveren de voorlichting over het minimabeleid met name ook gericht op groepen die nu  
       nog nauwelijks bereikt worden. 
2.3 We verbeteren de communicatie op hulp bij financiële problemen. 
2.4   We richten als pilot een vrij toegankelijk spreekuur in voor hulp bij financiële problemen in   
        samenhang met het spreekuur binnen ’t Loket.  
2.5   We implementeren een plan voor vroegsignalering van schulden gebaseerd op de  
         mogelijkheden die de gewijzigde Wet schuldhulpverlening biedt.  
2.6   We continueren de aanpak via Goirle aan de Slag.   
2.7   We werken in de regio samen in de aanpak van jeugdwerkloosheid en ondersteuning van  
       kwetsbare jongeren en vervlechten deze aanpak met ’t Loket.  
2.8 We doen een brede intake, waarin we alle leefgebieden van de inburgeringsplichtige in beeld  

       brengen. 
2.9  We ontwikkelen in regionaal verband duale trajecten op het gebied van inburgering, waarin het    
       leren van de taal en participatie samengaan. 
 
Wat mag het kosten? 
 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 

Totaal lasten 24.773.949 26.233.972 26.529.720 

Totaal baten 4.475.012 4.474.739 4.351.354 

Saldo thema 20.298.936 21.759.233 22.178.366 
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Wat mag het kosten? 
 
 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 

Totaal lasten 32.578.499 33.864.624 33.554.660 

Totaal baten 5.204.285 5.158.850 5.055.936 

Saldo programma 27.374.214 28.705.774 28.498.724 

 

bedragen x € 1.000 2021  2022  2023  2024  

Lasten nieuwe wensen               227                177                577                977  

Thema 1.1 Preventie         

Kiemuur en bij Wies                  30                   30                   30                   30  

Buurtbemiddeling                  10                   10                   10                   10  

Thema 1.2 Onderwijs         

Coördinatie Taalhuis                  15                   15                   15                   15  

Thema 1.3 Zorg en activering         

Re-integratie                  91                   91                   91                   91  

Extra budget meedoenregeling                  50                    -                      -                      -    

Schuldhulpverlening                  20                   20                   20                   20  

Maatpact               100        

t.l.v. reserve Sociaal Domein              -100        

Kapitaallasten investeringen 2021 - 2024                  11                   11                411                811  

Baten nieuwe wensen                    8                     8                     8                     8  

Kapitaallasten investeringen onderwijs t.l.v. reserve                    8                     8                     8                     8  

Kapitaallasten SCAG worden doorberekend                    3                     3                     3                     3  

Subtotaal Lasten -/- Baten nieuwe wensen               219                169                569                969  

          

bedragen x € 1.000 2021  2022  2023  2024  

Totaal mutaties reserves               552                271                271                271  

Mutatie reserve bestaand beleid               452                271                271                271  

Mutatie reserve nieuwe wensen               100                    -                      -                      -    

          

bedragen x € 1.000 2021  2022  2023  2024  

Totaal Investeringsplan               135                    -                      -                      -    

Thema 1.2 Onderwijs         

Open Hof: 1e inrichting/meubilair 10e& 11e groep                  30        

Den Bongerd: 1e inr./meubilair 10e&11e groep                  30        

Kleine Akkers: herstel constructiefouten / schade                  42        

(ver)nieuwbouw Mill Hill         

Thema 1.3 Zorg en activering         

Vervangingen SCAG                  33        
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Programma 2 Leefomgeving 
 
 
In dit programma komen de volgende thema’s aan de orde: 
2.1. Slim omgaan met ruimtegebruik 
2.2. Verstandig omgaan met natuurlijke hulpbronnen 
2.3. Zorg voor veilige leefomgeving 

 
Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik 

 
 
Ambitie 
1. Een gezonde en evenwichtige bevolkingssamenstelling in de gemeente Goirle op de korte, 

middellange en lange termijn.  
2. Een aantrekkelijke woonomgeving voor jong en oud in een groene omgeving.  
3. De openbare ruimte voelt veilig, nodigt uit om in te verblijven en op duurzame wijze te 

recreëren. 
4. De ruimte is duurzaam en toekomstbestendig ingericht, met oog voor klimaat en biodiversiteit.  
5. We streven naar meer vergroening, zowel in de openbare ruimte als bij particulieren. In het 

openbaar groen willen wij biodiversiteit bevorderen. 
6. We willen in regionaal verband ons natuurnetwerk versterken. 
7. We willen de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Goirle verbeteren.  
8. We willen investeren in duurzame mobiliteit door de bereikbaarheid voor elektrisch vervoer te 

verbeteren. 
9. De gemeente Goirle wil dat inwoners op een volwaardige wijze kunnen deelnemen aan de 

maatschappij. 
10. De gemeente Goirle beschikt over een toekomstbestendige duurzame woningvoorraad (die 

aansluit bij de woonbehoefte en vraag naar woningen) en een toekomstbestendige duurzame 
bedrijfsmatige bouw. 

11. Nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied versterken de landschappelijke kwaliteiten en de  
natuurwaarden.  

 
Indicatoren 
- Bijdrage aan gewenst woningbouwprogramma uit Woonvisie 2019.  
- Score "zorg voor woon- en leefomgeving" in "Monitor Waar staat je gemeente?" minimaal op 

peil houden (6,9 in 2019).  
- Veiliger verkeerssituaties: afname aantal verkeersongevallen (70 in 2017 en 53 in 2018). 
- Afname meldingen overlast eikenprocessierups. 
- Toename m2 ecologische bermen en biodiversiteit in plantsoenen. 
 
Verbonden partijen 
- Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: Bijdragen aan een leefbare en veilige werk- en 

leefomgeving.  
- Regio Hart van Brabant Natuurbod, omgevingsagenda, verstedelijkingsopgave stedelijk gebied 

Breda-Tilburg en het Bels Lijntje. 
 
Activiteiten in 2021 
- De invoering van de Omgevingswet is met 1 jaar uitgesteld naar 1 januari 2022. Ten behoeve 

van de implementatie van de Omgevingswet ronden we in 2021 de omgevingsvisie af  zodat 
deze ter besluitvorming kan worden aangeboden aan de gemeenteraad. De leidraad voor het 
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omgevingsgesprek en experimenteren met verschillende vormen van participatie wordt verder 
uitgerold en aangepast aan de huidige situatie. Hierbij ligt de nadruk op het toevoegen van 
vormen voor het voeren van een (digitaal) omgevingsgesprek. We werken in GHO en regionaal 
verband samen waar dat kan en delen kennis op andere vlakken.  Er is bijzondere aandacht voor 
de onderdelen vergunningverlening en het Digitaal Stelsel (DSO) omdat deze onderdelen op 1 
januari 2022 operationeel moeten zijn.    

- We evalueren de aanpak van de bestrijding processierups en  voeren aanpassingen door voor 
het vervolg, als dit nodig is. De bestrijding blijft doorgaan. 

- Het bomenonderhoud wordt duurder als gevolg van droogte en stormschade (klimaateffecten). 
- We zetten meer in op biodiversiteit bij onderhoud en vervanging van openbaar groen. 
- We bereiden de plannen voor de Ecologische verbindingszone Bels Lijntje voor, uitgevoerd 

samen met gemeente Tilburg, met behulp van Provinciale subsidie. 
- We stellen een voorstel op voor de vormgeving van onze gebiedsopgave A58.  
- We werken samen met inwoners aan groenere (openbare) speelruimtes en ondersteunen 

scholen om met behulp van subsidie van de Provincie groene schoolpleinen te realiseren. 
- We stellen een nieuw kapbeleid op in samenhang met integraal klimaatbeleid, passend binnen 

de Omgevingswet. 
- We actualiseren het speelbeleid, op basis van recente demografische gegevens, en passend 

binnen de Omgevingswet. 
- We maken afspraken met de woonstichting Leystromen over de verduurzaming en het 

levensloopgeschikt maken van huurwoningen. 
- We vertalen de Woonvisie 2019 in een actuele prioritering voor woningbouwlocaties. 
- We leveren nieuwbouwwoningen op in verschillende categorieën en typologieën. 
- We gaan verder met het evalueren van het uitvoeringsprogramma van het gemeentelijk 

verkeer- en vervoersplan (gestart in 2020) en leggen een voorstel voor aan de raad over de 
uitvoeringsactiviteiten / prioriteiten en financiering daarvan voor de periode 2020-2025.  

- We leggen de raad voorstellen voor om fietsroutes nog veiliger en aantrekkelijker te maken voor 
de traditionele en de moderne gebruiker (elektrische fietsen). 

- We maken een strategische oplaadpuntenkaart. 
- We maken samen met de scholen in Goirle, en de omwonenden, een verkeersveiligheidsplan 

voor de schoolomgeving. 
- We stellen een gemeenschappelijk uitvoeringskader VTH vast voor alle taken van de 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, mede vanuit de invoering van risicogericht en 
informatiegestuurd toezicht. 

 
Wat mag het kosten? 
 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 

Totaal lasten 12.707.261 12.887.226 11.971.191 

Totaal baten 6.464.575 5.979.610 5.781.292 

Saldo thema 6.242.686 6.907.616 6.189.899 
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Thema 2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen 

 
 
Ambitie 
1. In 2021 zamelen we maximaal 60 kg restafval per persoon per jaar in. 
2. Ook in de toekomst kan de bodem voor uiteenlopende functies duurzaam worden gebruikt. 
3. Duurzame initiatieven van burgers willen wij stimuleren en faciliteren door middel van 

(landelijke) subsidies en leningen. 
Klimaat mitigatie 
4. Wij streven naar 25% duurzame energie opwekking in 2030. 
Klimaatadaptatie 
5. De fysieke leefomgeving, waaronder ook de openbare ruimte is klimaatbestendig en water 

robuust ingericht. 
Water en Riolering 
6. Er wordt op planmatige en doelmatige wijze invulling geven aan de waterzorgplichten van de 

gemeente, daarbij inspelend op de komst van de nieuwe Omgevingswet en klimaatadaptatie. 
7. Binnen gerelateerde projecten naast wateroverlast en milieuoverlast ook bijdragen aan de 

andere klimaatthema’s droogte, hittestress en overstroming door meekoppelkansen te 
benutten en belanghebbenden bij elkaar te brengen. 

8. Bij uitvoeringsprojecten omgevingsgericht te werk gaan en meekoppelkansen benutten. 
9. In (potentiële) wateroverlastgebieden en gebieden met gunstige condities voor 

hemelwaterinfiltratie betrekken we burgers en bedrijven actief bij wateropgaven. Bij nieuwe 
ontwikkelingen dagen we burgers en bedrijven uit om met stedelijk water de omgeving een 
impuls te geven. 

Biodiversiteit 
10. We leggen de focus op meer vergroening. De gemeente kan dit stimuleren en faciliteren.  In het 

openbaar groen willen wij biodiversiteit bevorderen. 
 
Indicatoren 
Klimaat mitigatie 
- Percentage duurzame energie in Goirle gerealiseerd volgens de klimaatmonitor (25% in 2030). 
Klimaatadaptatie 
- Gevoelstemperatuur op de PET-kaart (fysiologisch equivalente temperatuur - kaart). 
- Is er een klimaatstresstest uitgevoerd? 
- Is er een risicodialoog gevoerd? 
- Is er een uitvoeringsprogramma? 
- Wordt er klimaatbestendig gehandeld? 
- Toe- of afname van het aantal knelpunten als gevolg van overstroming, wateroverlast, droogte 

en hitte. 
- Toe- of afname van de schade als gevolg van overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. 
- Aantal projecten, of locaties waarin RA wordt/is meegenomen. 
- Gemeten grondwaterstanden. 
Water en Riolering 
- Aantal putten waar water op straat wordt berekend bij bui 8. 
- Aantal panden met risico op wateroverlast door intredend water bij klimaatbui van 70 mm. 
- Berekende vuiluitworp uit rioolstelsel, Chemisch zuurstof verbruik. 
- Mate van verstening van de openbare ruimte. 
- Aantal panden dat een korting op de rioolheffing ontvangt, vanwege afkoppeling van 

regenwater van de riolering.  
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Verbonden partijen 
- Brabant Water: Zorgen voor veilige drinkwatervoorziening. 
- Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: bijdragen aan een leefbare en veilige werk- en 

leefomgeving. 
- Regio Hart van Brabant. 
 
Activiteiten in 2021 
- We ronden het onderzoek af naar de wijze waarop de milieustraat het beste kan bijdragen aan 

het doel om 60 kg restafval per persoon in te zamelen en vertalen de conclusies in acties. 
- We nemen bodembeleid op in de omgevingsvisie.  
- We stellen een gemeenschappelijk uitvoeringskader VJT vast voor alle taken van de OMWB, 

mede vanuit de invoering van risicogericht en informatiegestuurd toezicht.  
 
Klimaat mitigatie 
- We stellen een Transitievisie warmte op. 
- We herijken het (financieel) instrumentarium voor de stimulering van het verduurzamen van 

woningen, waaronder een voorstel om leges te vergroenen. 
- We beginnen een energieloket, waar burgers terecht kunnen met hun vragen over 

verduurzaming van hun woning. 
- We leggen zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen die daar geschikt voor zijn.  
- Samen met de regiogemeenten (REKS) en initiatiefnemers onderzoeken we de haalbaarheid van 

grootschalige duurzame energieopwekking in Goirle. 
- We geven uitvoering aan het samenwerkingsconvenant dat is gesloten met Duurzaam Riel 

Goirle.  
 

Klimaatadaptatie 
- We leggen de gemeenteraad een voorstel voor, voor vaststelling en implementatie van 

uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. 
 
Water en Riolering 
- We geven uitvoering aan het programma Water en Riolering, welke in december 2020 ter 

besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad. 
 
Biodiversiteit 
- We gaan de bermen op meer ecologische wijze beheren. 
- We zaaien biodiverse bloemen- en kruidenmengsels in. 
- Er worden bijenhotels geplaatst met in de directe omgeving ook bloemenmengsels in de 

grasbermen. 
- Er volgt communicatie naar inwoners over klimaatverandering en biodiversiteit via onder 

andere social media. 
 

Wat mag het kosten? 
 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 

Totaal lasten 5.234.124 4.863.211 4.604.214 

Totaal baten 4.774.801 5.058.378 4.931.720 

Saldo thema 459.323 -195.167 -327.506 

 
 

  



21 
 

Thema 2.3 Zorg voor veilige leefomgeving 

 
 
Ambitie 
Onze ambitie is dat onze inwoners zich veilig voelen en ook veilig zijn.  
1. Onze inwoners, bedrijven en eigen organisatie zijn weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit. 
2. We gaan de gevolgen van overlast van personen met verward gedrag tegen. 
3. We zorgen voor actieve communicatie en samenwerking met inwoners en bedrijven over 

onderwerpen die bijdragen aan een veilige woon- en werkomgeving. 
4. Naast de intensivering op de voornoemde thema's, besteden we aandacht aan de doorlopende 

veiligheidsthema's en acute veiligheidsvraagstukken. We monitoren veiligheidstrends en 
ontwikkelingen en spelen hier flexibel op in. 

5. We werken samen met inwoners en veiligheidspartners op lokaal niveau, in GHO verband en op 
regionaal niveau.  

 
Indicatoren 
- De meldingsbereidheid van onze inwoners neemt jaarlijks toe. Dit valt terug te zien in het 

jaarlijks aantal meldingen bij Meld Misdaad Anoniem (MMA). Het aantal meldingen bij MMA: 
2019: 18 meldingen 
2020: 11 meldingen (t/m 27 juli 2020) 

- Het rapportcijfer dat onze inwoners geven in de Veiligheidsmonitor over het gevoel van 
veiligheid in de eigen buurt blijft gelijk of stijgt.  
2015: niet deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor 
2017: 7,6 
2019: 7,8 

 
Verbonden partijen 
- Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 
- Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. 
 
Activiteiten in 2021 
- Er wordt eens in de twee jaar een onderzoek gedaan naar het gevoel van veiligheid onder de 

inwoners. 
- Het Bibobbeleid is up to date en wordt actief uitgevoerd. 
- Het Damoclesbeleid is up to date en wordt actief uitgevoerd. 
- Er wordt deelgenomen aan bewonersinitiatieven die bijdragen aan een veilige woon- en 

werkomgeving. Te denken valt daarbij aan BuurtWhatsapp- en buurtpreventiegroepen. 
- Er wordt actief samengewerkt met veiligheidspartners op casusniveau om de overlast van 

personen met verward gedrag tegen te gaan. 
- Er wordt actief samengewerkt met veiligheidspartners op casusniveau om ondermijning tegen te 

gaan. 
- We verhogen de weerbaarheid van de eigen ambtelijke organisatie en van onze inwoners, 

ondernemers en verenigingen tegen ondermijning. 
- Er wordt met de veiligheidspartners jaarlijks een gezamenlijke communicatiekalender gemaakt 

om samen de inwoners en bedrijven te informeren en te betrekken bij actuele 
veiligheidsthema’s.  

- We voeren het VTH-beleid uit dat is vastgesteld door het college en de raad om het vertrouwen 
van inwoners en ondernemers in onze organisatie te verbeteren, de veiligheid van de 
leefomgeving te vergroten, onze communicatie te verbeteren en het naleefgedrag te verhogen.  
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De volgende acties worden daarvoor uitgevoerd: 
- De APV is up to date en wordt actief uitgevoerd.  
- We draaien proefprojecten voor de nieuwe Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen). 
- We sluiten aan op het landelijke omgevingsloket DSO. Daarvoor ontwikkelen we 

vragenbomen, aanvraagformulieren en indieningsvereisten. Hiermee verkorten we de 
doorlooptijd van omgevingsvergunning aanvragen en digitaliseren we de werkomgeving met 
nieuwe standaardbrieven in helder taalgebruik.  

- We verplaatsen alle bestaande en nieuwe regels over de fysieke leefomgeving naar het 
omgevingsplan.  

- We ontwikkelen een systeem waarmee we onze eigen werkwijzen, werkinstructies en 
(juridische) processen kunnen auditen. 

- We communiceren beter met burgers en ondernemers: verschaffen duidelijkheid over 
regelgeving, managen verwachtingen, passen pre-mediation toe. 

 
Wat mag het kosten? 
 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 

Totaal lasten 1.658.968 1.671.089 1.734.632 

Totaal baten 24.059 23.395 15.000 

Saldo thema 1.634.909 1.647.694 1.719.632 
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Wat mag het kosten? 
 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 

Totaal lasten 19.600.353 19.421.526 18.310.037 

Totaal baten 11.263.435 11.061.383 10.728.012 

Saldo programma 8.336.918 8.360.143 7.582.025 

 

bedragen x € 1.000 2021  2022  2023  2024  

Lasten nieuwe wensen               278                250                374                448  

Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik                     -                      -                      -    

Uitvoering VTH beleid                  50                   50                   50                    -    

Energietransitie               110                    -                      -                      -    

t.l.v. reserve duurzaamheid              -110                    -                      -                      -    

Uitvoering programma Omgevingswet               150        

Kapitaallasten investeringen 2021-2024                  78                200                324                448  

Baten nieuwe wensen                   -                     54                109                163  

Kapitaallasten t.l.v. rioolheffing                   -                     54                109                163  

Subtotaal Lasten -/- Baten nieuwe wensen               278                196                265                285  

          

bedragen x € 1.000 2021  2022  2023  2024  

Totaal mutaties reserves               456                400                455                509  

Mutatie reserve bestaand beleid               346                346                346                346  

Mutatie reserve nieuwe wensen               110                    -                      -                      -    

Mutatie reserve Rioolheffing                    54                109                163  

          

bedragen x € 1.000 2021  2022  2023  2024  

Totaal Investeringsplan            1.388             2.908             2.933             2.959  

Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik         

Infraplan 2021            1.233             1.258             1.283             1.309  

Openbare verlichting               125        

Groen: vervangen speeltoestellen                  30        

Vervanging riolering                   -               1.500             1.500             1.500  

Vervanging e/m, druk- en rioolgemalen                   -                  150                150                150  
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Programma 3 Bedrijvigheid 
 
 
In dit programma komt het volgende thema aan de orde: 
3.1. Bedrijvigheid 

 
Thema 3.1 Bedrijvigheid 
 
 
Ambitie 
1. Goirle is een beleefgemeente, een gemeente waar het goed leven is en waar van alles te 

beleven is. Goirle kenmerkt zich door een goede combinatie van wonen en recreëren 
(Economische agenda gemeente Goirle 2015 – 2020). 

2. Goirle heeft een goed vestigingsklimaat (Economisch beleid, toekomstvisie).  
3. Bestaande bedrijven en werkgelegenheid blijven behouden in Goirle (Economische agenda 

gemeente Goirle 2015-2020).  
4. Het centrum van Goirle is bereikbaar, aantrekkelijk en levendig en biedt ruimte voor (veilige) 

horeca, evenementen, markt, winkels en wonen (Bestuursakkoord, evenementenbeleid). 
5. De aantrekkelijkheid van Goirle mag ook buiten Goirle meer algemene bekendheid krijgen. 
 
Indicatoren 
- Tevredenheid van ondernemers is tenminste 6,5 (2018). 
- Uit MKB-vriendelijkste gemeente onderzoek blijkt dat de ondernemers van Goirle meer 

tevreden zijn over de dienstverlening/ondernemersklimaat. 2018 kreeg Goirle een 6,5 ten 
opzichte van 6,8 gemiddeld in Brabant; Goirle staat op plek 47 van de 62 Brabantse gemeenten. 

- We streven er naar dat er steeds meer toeristen naar Goirle komen, de toeristenbelasting zal 
dus ook elk jaar  toenemen.. Vanwege de beperkingen door het Corona virus is de opbrengst 
voor 2021 niet in te schatten. 

- Het aantal leegstaande panden in de BIZ gebieden bedrijventerrein Tijvoort en Centrum Goirle 
neemt af. Dit is een indicator voor een goed Vestigingsbeleid en het functioneren van het 
Centrum van Goirle. Leegstand Tijvoort 2018: 24. Leegstand Centrum 2018: 11. Mede vanwege 
de impact van het Corona virus is de leegstand in 2021 niet in te schatten. 

 
Verbonden partijen 
- Midpoint: Bevorderen en stimuleren van regionale economische ontwikkelingen in de regio Hart 

van Brabant. 
 
Activiteiten in 2021 
- In het kader van city marketing zouden we in 2020 in ieder geval de Streetrace subsidiëren. 

Door Corona beperkingen is de Streetrace 2020 verzet naar 2021. 
- We gaan aan de slag met de uitvoering van de Economische Agenda 2020-2025. Dit valt of binnen het 

budget of er volgt een raadsvoorstel. 
- We gaan aan de slag met het uitvoeren van de Detailhandelsvisie Goirle 2020. Hieronder vallen 

activiteiten voor het centrum, horeca en dienstverlening. Vanwege de Corona impact 
verwachten we hier extra inzet nodig te hebben. 

- We werken mee aan het opzetten van een sterk Ondernemersloket gekoppeld aan het KCC. 
- We continueren de bestuurlijke overleggen met de diverse ondernemersverenigingen. 
- Vanwege Corona is er in 2020 en waarschijnlijk 2021 extra overleg nodig met de 

ondernemers. Met name over uitleg nieuwe/veranderende regels, steunmaatregelen 

(financieel), maatwerk voor ondernemersideeën, samenwerking handhaving, etc.  
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Wat mag het kosten? 
 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 

Totaal lasten 676.819 741.137 744.353 

Totaal baten 478.450 496.973 486.573 

Saldo programma 198.369 244.164 257.780 

 
 
  



26 
 

Programma 4 Bestuur en organisatie 
 
 
In dit programma komen de volgende thema’s aan de orde: 
4.1. Bestuur 
4.2. Dienstverlening 

 
Thema 4.1 Bestuur 
 
 
Ambitie 
1. De zelfstandigheid van Goirle blijft gewaarborgd. 
2. Inwoners zijn betrokken bij de gemeente. 
3. We verbeteren de relatie inwoner-gemeente. 
4. De gemeente Goirle is transparant, toegankelijk en interactief. 
5. De organisatie is wendbaar en adaptief en haar medewerkers worden in staat gesteld om 

permanent te ontwikkelen. 
6. Inrichting en cultuur van de organisatie sluit aan bij de ambities en missie/visie van de 

organisatie en bestuursakkoord.  
7. Werkprocessen zijn helder en transparant en sluiten zoveel als mogelijk aan bij datgene wat de 

inwoner van ons vraagt. 
8. Effectief en efficiënt omgaan met menskracht  en middelen om geen onevenredige 

gemeentelijke lastendruk bij de inwoners neer te leggen. 
9. De gemeente Goirle is een gewilde en betrouwbare partner voor andere organisaties binnen en 

buiten de overheidssector. 
 
Indicatoren 
- Score "Waar staat je gemeente" op relatie inwoner-gemeente 

Waardering voor de wijze waarop inwoners en organisaties worden betrokken bij (de uitvoering 
van) beleid en de samenwerking zoekt: 
Goirle 2016:    6,3 
Goirle 2019:    6,1 
Goirle 2021:   6,5 
Gemeenten < 25.000 inwoners:  6,2 

- Rechtmatigheid is op orde. blijkende uit een goedkeurende verklaring van de accountant. 
 
Verbonden partijen 
- Hart van Brabant: Vanuit de autonomie van het lokale bestuur vormgeven van samenwerking 

tussen gemeenten. 
 
Activiteiten in 2021 
- We intensiveren de uitvoering van het programma ‘Samen halen we het beste uit ons zelf’ met 

de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk. 
- We voeren het uitvoeringsplan 2021 van de Strategische Meerjarenagenda 2020– 2024 Hart van 

Brabant uit. 
- We kantelen de organisatie. In het nieuwe organisatiemodel gaan we eerst leren en 

experimenteren, met als doel een wendbare, veerkrachtige en toekomstbestendige organisatie.  
- We vernieuwen de vergaderinstallatie in de raadszaal zodat de vergaderingen zowel binnen als 

buiten de raadszaal goed zijn te volgen. 
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Wat mag het kosten? 
 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 

Totaal lasten 2.105.707 1.459.913 1.553.916 

Totaal baten 52.547 7.000 7.105 

Saldo thema 2.053.160 1.452.913 1.546.811 

 

Thema 4.2 Dienstverlening 
 
 
Ambitie 
1. Werkprocessen zijn helder en transparant en sluiten zoveel als mogelijk aan bij datgene wat de 

inwoner van ons verlangt.  
2. We verbeteren de relatie tussen inwoner en gemeente.  
 
Indicatoren 
1. Het percentage online aangevraagde producten en diensten van Burgerzaken neemt toe ten 

opzichte van het aantal baliebezoeken. 
2. Het aantal gesprekken aan de balie over de geleverde dienstverlening. 
 
Verbonden partijen 
Niet van toepassing. 
 
Activiteiten in 2021 
1. We stimuleren en monitoren het gebruik van de online producten en diensten van Burgerzaken. 
2. We vragen naar tevredenheid over de dienstverlening door Burgerzaken en verbeteren op basis 

daarvan onze diensten.  
 
Wat mag het kosten? 
 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 

Totaal lasten 584.867 500.247 550.330 

Totaal baten 296.031 287.054 252.512 

Saldo thema 288.835 213.193 297.818 
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Wat mag het kosten? 
 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 

Totaal lasten 2.690.574 1.960.160 2.104.246 

Totaal baten 348.578 294.054 259.617 

Saldo programma 2.341.996 1.666.106 1.844.629 

 

bedragen x € 1.000 2021  2022  2023  2024  

Lasten nieuwe wensen                  82                   52                   51                   51  

Thema 4.1 Bestuur         

GHO samenwerking, activiteiten                  10                   10                   10                   10  

Organisatieontwikkeling                  30                    -                      -                      -    

Thema 4.2 Dienstverlening         

Meerkosten KCC                  30                   30                   30                   30  

Inwonerpanel                    6                     6                     6                     6  

Kapitaallasten investeringen 2021-2024                    6                     6                     5                     5  

Baten nieuwe wensen                   -                      -                      -                      -    

Niet van toepassing         

Subtotaal Lasten -/- Baten nieuwe wensen                  82                   52                   51                   51  

          

bedragen x € 1.000 2021  2022  2023  2024  

Totaal mutaties reserves                   -                      -                      -                      -    

Mutatie reserve bestaand beleid                   -                      -                      -                      -    

Mutatie reserve nieuwe wensen                   -                      -                      -                      -    

          

bedragen x € 1.000 2021  2022  2023  2024  

Totaal Investeringsplan                  50                    -                      -                      -    

Geluidsinstallatie Raadszaal                  50        
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Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead 
 
 
In dit programma komen de volgende thema’s aan de orde: 
5.1. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 
5.2. Overhead 
 

Thema 5.1 Algemene dekkingsmiddelen 
 
 
Ambitie 
- Op korte en lange termijn voorzien in voldoende financiële middelen om mogelijkheden en 

ambities met elkaar in evenwicht te houden. 
 
Indicatoren 
Bedragen in €  
Eigenaar bewoner: 
woonlasten eenpersoonshuishouden:    742 
woonlasten meerpersoonshuishouden:   831 
Rangorde Coelo gids        248 
 
Huurder: 
woonlasten eenpersoonshuishouden:    188 
woonlasten meerpersoonshuishouden:   277 
Rangorde Coelo gids           60 
 
(Bron: Coelo-gids 2020) 
 
Verbonden partijen 
- NV Bank Nederlandse Gemeenten. 
- NV Brabant Water: Veilig stellen van de belangen van de eigen inwoners in het 

verzorgingsgebied. 
- NV Tilburgse Waterleidingmaatschappij. 
 
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 

 Lasten Baten 

- Algemene uitkering gemeentefonds 5 36.247 

- Lokale heffingen, vrij besteedbaar  5.787 

- Overige algemene dekkingsmiddelen 72 225 

o Dividend (paragraaf verbonden partijen)  32 

o Saldo van de financieringsfunctie (paragraaf financiering)  -9 

o Onvoorzien 72  

o Overige algemene dekkingsmiddelen  202 

Totaal algemene dekkingsmiddelen 77 42.259 

 
- Lokale heffingen zonder bestedingsdoel: OZB (woningen en niet-woningen) en precariobelasting. 
- Voor het bepalen van de hoogte van de post onvoorzien gaan we uit van € 3,00 per inwoner. 
- De gemeente Goirle draagt vennootschapsbelasting af over de winsten die behaald worden uit 

de grondexploitatie. We hebben in 2021 een raming opgenomen van € 10.000 voor de af te 
dragen vennootschapsbelasting. 
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- De raming ad € 202.000 heft o.a. betrekking op enkele stelposten vanuit het dekkingsplan 2020 
en het betreft bv. de taakstellende bezuiniging op de bedrijfsvoering die voor 2021 € 150.000 
bedraagt; 

- De algemene uitkering is opgebouwd uit een algemeen deel, aangevuld met een aantal 
decentralisatie- en  integratie-uitkeringen. In onderstaande tabel wordt deze opbouw in beeld 
gebracht.  Vanuit de algemene uitkering betalen we rechtstreeks een bedrag voor de taken die 
door of namens de VNG worden uitgevoerd. 

 

 2021 2022 2023 2024 

Algemene uitkering ( x € 1.000) 31.346 32.151 32.767 33.405 

Integratie- en decentralisatie uitkeringen 376 415 442 442 

Impuls brede scholen combinatiefuncties  103 103 103 103 
Vergunningverlening, toezicht en handhaving  58 58 58 58 
Voorschoolse voorziening peuters  35 35 35 35 
Vergoeding raadsleden kleinere gemeenten  78 78 78 78 
Armoedebestrijding kinderen  71 71 71 71 
Inburgering 31 70 77 77 
     

Integratie uitkering sociaal domein 4.525 4.447 4.379 4.310 

     
Voogdij/ 18+  1.841 1.841 1.841 1.841 
Participatie  2.684 2.606 2.538 2.469 

Totaal uitkering gemeentefonds 36.247 37.013 37.588 38.157 

 
 
In de raming voor de algemene uitkering is rekening gehouden met de eenmalige bijdrage van  
€ 182.500 omdat de opschalingskorting voor 2021 niet wordtt toegepast. De bijdrage voor 3 jaar 
vanwege de tekorten in de jeugdzorg zijn in de meerjarenbegroting structureel meegenomen.  
 
Wat mag het kosten? 
 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 

Totaal lasten 8.870.287 93.124 1.164.571 

Totaal baten 49.714.094 45.546.293 43.628.424 

Saldo thema -40.843.807 -45.453.169 -42.463.853 

 
 

Thema 5.2 Overhead 
 
 
Ambitie 
1. Er komt meer uniformiteit in de kwaliteit van de dienstverlening, waarbij een duidelijke 

ondergrens benoemd wordt. 
2. Werkprocessen zijn helder en transparant en sluiten zoveel als mogelijk aan bij datgene wat de 

inwoner van ons verlangt.  
 
Indicatoren 
- Percentage overhead: 10,9%. Dit is een verplichte indicator. Dit is het totaal van de uitgaven van 

het taakveld Overhead als percentage van de totale uitgaven in de begroting. 
- Opslagpercentage overhead: 107%. Dit is het percentage dat bovenop het normale uurtarief 

wordt toepast ter dekking van onze eigen overheadkosten. 
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- Score "Waar staat je gemeente" op gemeentelijke dienstverlening 
Waardering inwoners - over het algemeen - van de dienstverlening van de gemeente 
Goirle 2016:    6,7 
Goirle 2019:   6,8 
Goirle 2021:   7,0 
Gemeenten < 25.000 inwoners: 6,8  

 
Verbonden partijen 
Niet van toepassing. 
 
Activiteiten in 2021 
- We bepalen opnieuw onze servicenormen.  
- We voeren acties uit die passen in het ontwikkelscenario voor doorgroei naar een KCC.  
- We vragen naar de tevredenheid over onze dienstverlening en verbeteren op basis daarvan onze 

diensten. 
- We passen onze website verder aan zodat de informatie die er op staat voor iedereen 

toegankelijk is en we voldoen aan onze wettelijke plicht. 
- We zetten stappen in onze samenwerking met Hilvarenbeek en Oisterwijk, harmoniseren onze 

processen en richten de organisaties hierop in. 
- We gaan het thema gegevensmanagement breder borgen binnen onze organisatie en bouwen 

voort op de ervaringen die we eerder hebben opgedaan.   
- We wisselen basisgegevens geautomatiseerd met elkaar uit. Zodat we efficiënter kunnen 

werken, de kwaliteit van de gegevens gewaarborgd is, onze diensten klantvriendelijker zijn en 
onze dienstverlening nog meer verbetert. 

 
Berekening van de overhead (bedragen x € 1.000) 

 2020 2021 

- Totale kosten voor de overhead 6.890 6.813 

- Opslag op directe salarislasten (toegepast bij afvalstoffenheffing en 
rioolrecht) 

105% 107% 

- Overhead toe te rekenen aan grondexploitaties en kapitaalwerken 757 974 

- Percentage overhead 11,30% 10,90% 

 
De stijging in de totale kosten voor de overhead wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van 
de lonen, en de hogere lasten van automatisering. 
 
Wat mag het kosten? 
 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 

Totaal lasten 6.873.435 6.813.145 6.569.678 

Totaal baten 771.591 336.163 277.973 

Saldo thema 6.101.845 6.476.982 6.291.705 

 
 

  



32 
 

Wat mag het kosten? 
 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 

Totaal lasten 15.743.723 6.906.269 7.734.249 

Totaal baten 50.485.685 45.882.456 43.906.397 

Saldo programma -34.741.962 -38.976.187 -36.172.148 

 

bedragen x € 1.000 2021  2022  2023  2024  

Lasten nieuwe wensen                  94                   37                   37                   37  

Verbeteren informatievoorziening                  10                   10                   10                   10  

GHO samenwerking (ICT)                  25                    -                      -                      -    

Landelijke ontwikkelingen / Common Ground                  20                   20                   20                   20  

Implementatie HR21                  32        

HR, structureel                    7                     7                     7                     7  

Kapitaallasten investeringen 2021-2024                   -                      -                      -                      -    

Baten nieuwe wensen                   -          

Niet van toepassing         

Subtotaal Lasten -/- Baten nieuwe wensen                  94                   37                   37                   37  

          

bedragen x € 1.000 2021  2022  2023  2024  

Totaal mutaties reserves               364                104                   47                   47  

Mutatie reserve bestaand beleid               364                104                   47                   47  

Mutatie reserve nieuwe wensen         

Saldo            2.843             2.267             2.154             2.155  

          

bedragen x € 1.000 2021  2022  2023  2024  

Totaal Investeringsplan                   -                      -                      -                      -    
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Paragrafen 
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Paragraaf Lokale heffingen 
 
 

Uitgangspunten 
Het beleid ten aanzien van lokale heffingen is vastgelegd in de belastingverordeningen. Deze worden 

jaarlijks geactualiseerd. In de begroting is in financiële zin al rekening gehouden met de gewijzigde 

tarieven.  

- Lokale algemene belastingen worden gecorrigeerd  

voor maximaal de inflatie op basis van de prijsindex  

voor gezinnen. Voor de onroerende-zaakbelasting  

(OZB) geldt het inflatiepercentage periode mei 2019- 

mei 2020.  

- Tarieven voor bestemmingsbelastingen en rechten 

worden bepaald uit het oogpunt van kostendekkend- 

heid waarbij we de lasten voor kwijtschelding en eventuele  

BTW-component als kostenpost meenemen in de  

berekening. Hondenbelasting wordt gezien als een  

bestemmingsbelasting, niet als een algemene belasting.   

- De tarieven voor de BedrijfsInvesteringsZone (BIZ-belasting) liggen vast voor de looptijd van de 

BIZ en zijn berekend op basis van de belastingcapaciteit en een ingediende begroting en 

activiteitenplan van de betreffende stichting.  

- Tarieven toeristenbelasting zijn bepaald op basis van onderzoek, in lijn met omliggende 

gemeenten. De opbrengst komt, na aftrek van de perceptiekosten, voor maximaal 50% ten 

goede aan de Vereniging Recreatie en Toerisme, tot maximaal € 20.000. Het overige deel komt 

ten goede aan de algemene middelen. 

- De OZB is gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2020. De prognose van de 

waardeontwikkeling is in oktober bekend en wordt dan verwerkt. Dit kan effect hebben voor de 

netto lasten van de belastingplichtige. Het effect op de netto lasten van de belastingplichtige is, 

bij een gemiddelde waardeontwikkeling, gelijk aan het inflatie-percentage. 
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Geraamde inkomsten 

 
 
Belastingen en heffingen vormen circa 19,51% van de gemeentelijke baten. Naar verwachting is de 

opbrengst in 2021 ongeveer € 11,9 miljoen.  

 
Inzicht in kostendekkendheid 
 

 Afval- 

stoffen- 

heffing 

Riool- 

heffing 

Markt- 

gelden 

Honden- 

belasting 

Leges 

Titel 1 Titel 2 Titel 3 

Taakveld 7.3 7.2 3.3 Divers Divers 8.1/8.3 Divers 

Netto kosten taakveld 1.763 1.774 4 73 319 677 49 

 Kosten, incl. rente 2.170 1.785 5 73 319 677 49 

 Inkomsten, excl. Heffing 407 11 1 0 0 0 0 

Toe te rekenen kosten 561 418 10 2 190 634 52 

 6.3 Kwijtschelding 40 9 0 2 0 0 0 

 Overhead, incl. rente 120 232 9 0 190 634 52 

 BTW 401 177 1 0 0 0 0 

Totale kosten 2.324 2.192 14 75 509 1.311 101 

Opbrengst heffingen 2.322 2.191 12 75 400 859 17 

Mutatie met voorziening 0 0 0 0 0 0 0 

Dekkingspercentage 100% 100% 86% 100% 79% 66% 17% 

 

Lokale lastendruk 
Om een beeld te krijgen van de lokale lastendruk vergelijken we de situatie in Goirle met het landelijk 

gemiddelde, conform de COELO-Atlas (landelijke rapportage lokale lasten). Gehanteerde 

uitgangspunten voor de berekening zijn een meerpersoonshuishouden voor afvalstoffenheffing en 

rioolheffing en een waarde van een eigen woning in 2020 van € 292.000 (in 2019: € 273.000). 
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Tarievenoverzicht huishoudens 
 

 Nederland 

2020 

 Goirle 

 2020 2021 

OZB eigenaar woningen 0,1102%  0,1319% 0,1248% 

OZB eigenaar/gebruiker niet-woningen 0,5069%  0,5181% 0,5296% 

Afvalstoffenheffing € 283,00  € 244,56 € 253,32 

Rioolheffing € 199,00  € 197,70 € 186,65 

Bruto woonlasten € 777,00  € 827,41 € 804,39 

Hondenbelasting € 44,36  € 45,00 € 39,36 

 
In dit overzicht is het dekkingsplan 2021-2024 niet verwerkt. 

 
Kwijtscheldingen 
 

 
 

Een gemeente heeft de mogelijkheid om kwijtschelding te verlenen voor een aantal gemeentelijke 

heffingen. Dit is geregeld in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De gemeente Goirle heeft 

lokaal beleid vastgelegd in de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016. In de 

begroting 2021 is in totaal een bedrag van € 51.000 aan kwijtscheldingen geraamd. TOG Nederland 

Zuid bv.  verzorgt de uitvoering van de kwijtschelding, binnen het contract uitbesteding 

gemeentelijke belastingen.  
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Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
 

Uitgangspunten 
Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is om mogelijke tegenvallers op te 
vangen zonder dat dit onmiddellijk invloed heeft op het beleid. Het gaat hierbij om de verhouding 
tussen de weerstandscapaciteit en de aanwezige risico’s. Het beleid ten aanzien van 
risicomanagement is vastgelegd in de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement (Raad, 15 
maart 2011). 
- Een ratio weerstandsvermogen tussen 1,0 en 1,4 is voldoende. 
- Er wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. 

Incidentele risico’s worden gedekt uit “vrije” reserves (incidenteel geld). Structurele risico’s 
leiden tot beleidskeuzes bij de eerstvolgende begroting (opvangen binnen de exploitatie of 
inkomsten vergroten door inzet onbenutte belastingcapaciteit). 

 
We zijn voornemens deze nota te actualiseren. 
 
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit 
 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt 
om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn, te dekken. Het gaat om die elementen 
waarmee we tegenvallers kunnen bekostigen zoals bijvoorbeeld de algemene (weerstands)reserve, 
maar ook de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. 
 
Hierbij maken we een onderscheid in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. De incidentele 
weerstandscapaciteit is bedoeld om rekeningtekorten, calamiteiten en incidentele tegenvallers op te 
vangen. De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die permanent ingezet kunnen 
worden om tegenvallers in de exploitatie op te vangen. 
 
In het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is niet voorgeschreven welke bestanddelen 
behoren tot de weerstandscapaciteit. Over het algemeen worden echter de onderstaande 
bestanddelen gebruikt. Op basis hiervan geldt voor de gemeente Goirle de volgende tabel: 
 

Bestanddeel weerstandscapaciteit Incidentele 
weerstandscapaciteit 

Structurele 
weerstandscapaciteit 

Algemene weerstandsreserve  X  
Overige bestemmingsreserves  X  
Onvoorzien  X X 
Begrotingsruimte   X 
Stille en geheime reserves X  
Onbenutte belastingcapaciteit  X 
Kostenreductie (bezuinigingen)  X 
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Ratio weerstandsvermogen 
De weerstandscapaciteit bedraagt zo’n  
€ 7,3 miljoen en wordt primair gevoed 
vanuit: 
- De algemene weerstandsreserve 
- Stille reserves: overwaarde op panden, 
  gronden en financiële bezittingen 
- Onbenutte belastingcapaciteit: indicatie 

   voor mogelijke vergroting van inkomsten 
 

 
 
 
Bij de stille reserves wordt rekening gehouden met een overwaarde voor de panden en gronden 
maar deze reserves zijn niet op korte termijn realiseerbaar. 
Bij de overwaarde van de financiële activa wordt bij de overwaarde van de aandelen TWM rekening 
gehouden met een kan svan realisatie van 90% in plaats van de gebruikelijke 60%. 
 
De ingeschatte risico’s zijn nader  
gespecificeerd in de risicokaart. De  
totale omvang van de risico’s  
bedraagt zo’n € 3,5 miljoen en doen  
zich primair voor in het sociaal domein.  
De top 3 aan risico’s zijn: 
1. Jeugdzorg 
2. (Ziekteverzuim) personeel 
3. Maatschappelijke voorziening WMO 
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De ratio weerstandsvermogen wordt berekend voor de financiële positie van de gemeente als totaal 
en specifiek voor de grondexploitatie 
 

Ratio weerstandsvermogen 

gemeente 
= 

Weerstandscapaciteit 
= 

7.273 
= 2,024 

Risico’s 3.594 

 
De ratio weerstandsvermogen is redelijk. De ratio stijgt omdat de stille  reserves zijn gestegen door 
rekening te houden met de financiële afwikkeling van de aandelen TWM in 2021. Op basis van onze 
Nota weerstandsvermogen en risicomanagement wordt voor de berekening van de ratio 60% 
genomen van de in beeld gebrachte risico's omdat niet alle risico's zich tegelijkertijd voordoen. 
Voor 2021 achten wij de genoemde risico's reëel, reden waarom we nu het totale bedrag van de 
risico's meenemen in de berekening. 
 
 

Kengetallen: inzicht in financiële positie van de gemeente 
Voor de signaleringswaarden  

sluiten we aan bij de  

waarden zoals deze door  

toezichthouders bij gemeenten  

worden gehanteerd.  

 

 

Netto schuldquote: 
- Niveau van de schuldenlast ten opzichte van de  
eigen middelen.     
- Fluctuaties in rentelast en aflossingen,  bijvoorbeeld als gevolg van renteontwikkelingen, hebben 
een beperkte impact op de totale exploitatie van de gemeente Goirle. 
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Solvabiliteitsratio: 
- Mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. 
- De gemeente is in voldoende mate in staat om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. 

 

 
 
Grondexploitatie: 
- De financiële impact van de   grondexploitatie op de financiële positie van de gemeente. 
- De resultaten in de grondexploitaties zijn zeer positief. 
- De gemeente is nauwelijks afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de grondexploitatie. 
 
 

   
 

Structurele exploitatieruimte: 
- De mate waarin de gemeente in staat is zijn eigen lasten te dragen. 
- In meerjarig opzicht is er sprake van forse tekorten. 
 

     
 
  



41 
 

Belastingcapaciteit:    

- De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de 
totale woonlasten.  
- De gemeente heeft ruimte om – indien er aanleiding ontstaat om de inkomsten te vergroten – de 
lokale belastingen te verhogen.  
 

     
 
Algemene conclusie 

Vier financiële kengetallen laten een positief beeld zien van de financiële positie van de gemeente. 

Deze vier laten een laag tot gemiddeld risico zien, met de nadruk op laag. De solvabiliteitsratio daalt 

aanzienlijk vanwege de tekorten van 2018 en 2019 en zal verder dalen door het verwachte negatieve 

resultaat 2020.. De structurele exploitatieruimte laat forse tekorten zien. Uitgangspunt blijft echter 

om te komen tot een sluitende en reëel in evenwicht zĳnde meerjarenbegroting. 
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Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 
 
Uitgangspunten 
Deze paragraaf gaat in op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, openbare verlichting, 
riolering en water, groen, en gebouwen. 
Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel gedeelte van de begroting. Een goed 
overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële consequenties daarvan. 
Conform artikel 12 van het BBV dient per kapitaalgoed minimaal aangegeven te worden: 
- Het beleidskader waarop het onderhoud van de kapitaalgoederen is gebaseerd; 
- De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; 
- De vertaling van de financiële consequenties in de begroting. 

 
Overzicht kapitaallasten en onderhoudslasten 
 
Wegen 
 
Beleidskader  
Met de vaststelling van het Wegenbeleidsplan 2014-2023 is het beleid verschoven van grootschalige 
renovaties naar groot en dagelijks onderhoud op kwaliteitsniveau B. 
We verwachten eind 2020 een geactualiseerde versie van het wegenbeheerplan voor te leggen aan 
de gemeenteraad.  
 
Hoe is het beleid vertaald in de begroting? 
De beheerbudgetten zijn door de accentverschuiving in omvang gestegen en de 
investeringsbudgetten zijn gedaald. In de begroting zijn budgetten opgenomen voor beheer en 
onderhoud van wegverhardingen, bermen/terreinen, wegmarkeringen, civieltechnische werken. 
Daarnaast zijn ramingen opgenomen voor de uitvoering van de straatreiniging en 
gladheidsbestrijding  
 
Verwachte staat van onderhoud  
De verwachting is dat ook voor 2021 veel klein onderhoud en reparaties nodig zijn door de 
aanhoudende natte periodes en voortdurende droogte, maar dat desondanks de wegen  in 2021 
blijven voldoen aan de gestelde  beeldkwaliteit B, zonder achterstallig onderhoud en binnen de 
begroting. 
 
Openbare verlichting 

 
Beleidskader 
Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting staat beschreven in het beleidsplan Openbare 
verlichting 2012-2015. Dit plan is niet meer actueel en in 2020/2021 zal een  nieuw beheerplan 
worden vastgesteld. 
 
Hoe is het beleid vertaald in de begroting?  
In de begroting zijn ramingen opgenomen voor het beheer en onderhoud van de openbare 
verlichting.  
 
Verwachte staat van onderhoud 
Er is sprake van een lichte achterstand in onderhoud. De verwachting is dat dit in 2021 wordt 
ingehaald en dat het restant  wordt aangepakt in combinatie met de geplande infraprojecten. 
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Riolering en water 
 
Beleidskader 
In december 2014 is het beleidskader voor Riolering en water vastgesteld. Dit betreft het 
Gemeentelijk Rioleringsplan. In december 2020 wordt een nieuw beleidskader voor water en 
riolering aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming. Dit betreft het Programma Water en 
Riolering 2021-2025. 
 
Hoe is het beleid vertaald in de begroting? 
In de begroting zijn ramingen opgenomen voor beheer en onderhoud van riolering en water 
overeenkomstig het kostendekkingsplan van het Programma Water en Riolering 2021-2025. 
 
Groen 
 
Beleidskader 
In september 2014 is het Beheerplan openbaar groen 2015-2025 vastgesteld. Daarin staat dat voor 
het totale beheerareaal een kwaliteitsniveau B is vastgesteld, conform de beleidsnota Integraal 
Beheer Openbare Ruimte (IBOR) uit 2011.  
 
Hoe is het beleid vertaald in de begroting?  
In het Beheerplan wordt onderscheid gemaakt tussen dagelijks onderhoud en groot onderhoud en 
vervangingen. Daarnaast zijn ramingen opgenomen voor de uitvoering van herinrichtingen waarbij 
de inrichting ingrijpend verandert.  
In de begroting zijn ramingen opgenomen voor beheer en onderhoud van het openbaar groen, 
onderverdeeld in de posten Voorbereiding en beleid, Groenonderhoud, Bomen, Bermen en sloten en 
Molenpark. 
 
De beheerbudgetten zijn als gevolg van areaalvergroting in omvang gestegen en de 
investeringsbudgetten gedaald. 
Het onderhoud aan het openbaar groen wordt maandelijks getoetst aan het kwaliteitsbeleid niveau 
B. Het openbaar groen voldoet aan de gestelde beeldkwaliteit B. 
In 2019 was er sprake van een plaag van eikenprocessierupsen. De bestrijding van die rupsen heeft 
veel extra geld gekost en dat geldt ook voor 2020. 
In de begroting 2021 is structureel rekening gehouden met een budget van € 50.000. 
 
Speelruimte 
 
Beleidskader 
De Nota Speelruimte is vastgesteld in 2013. Hoewel de termijn  5 jaar was, van 2013-2018, is het plan 
nog altijd vigerend. In de nota zijn ramingen opgenomen voor zowel het beheer en onderhoud als 
voor de afschrijvingen van toestellen.  
 
Hoe is het beleid vertaald in de begroting? 
In de begroting zijn ramingen opgenomen voor beheer en onderhoud van de speeltoestellen. 
De speelplekken worden jaarlijks gekeurd op veiligheid en daar waar nodig worden aanpassingen 
gedaan. Ook vinden tussentijdse controles plaats en worden kleine herstelwerkzaamheden 
uitgevoerd. Voor toestellen die afgeschreven zijn (financieel en/of technisch), worden 
vervangingsinvesteringen gereserveerd. 
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Gebouwen 
 
Beleidskader 
het begeer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen staat beschreven in het 
gebouwenbeheerplan Gemeente 2017-2026. 
In december 2020 zal een nieuw Gebouwenbeheerplan worden vastgesteld. 
 
Hoe is het beleid vertaald in de begroting  
In de begroting zijn ramingen opgenomen voor beheer en dagelijks onderhoud van de gemeentelijke 
gebouwen. 
De uitgaven voor het groot onderhoud lopen via de daarvoor gevormde voorziening onderhoud 
gemeentegebouwen. 
 
Inclusief de nieuwe investeringen heeft de gemeente Goirle de volgende (kapitaal)lasten opgenomen 

in de begroting: 

 

Overzicht kapitaallasten en onderhoudslasten (bedragen x € 1.000,-) 

 2021 2022 2023 2024 

Wegen, straten en pleinen 1.875 1.939 2.004 2.071 

Exploitatielasten onderhoud 996 996 996 996 

Kapitaallasten bestaand beleid 811 807 803 800 

Kapitaallasten nieuw beleid 68 136 205 275 

Verlichting 265 265 265 265 

Exploitatielasten onderhoud 218 218 218 218 

Kapitaallasten bestaand beleid 40 40 40 40 

Kapitaallasten nieuw beleid 7 7 7 7 

Groen 1.411 1.411 1.411 1.410 

Exploitatielasten onderhoud 1.390 1.390 1.390 1.390 

Kapitaallasten bestaand beleid 21 21 21 20 

Kapitaallasten nieuw beleid 0 0 0 0 

Speelplaatsen 80 77 73 64 

Exploitatielasten onderhoud 35 35 35 35 

Kapitaallasten bestaand beleid 42 39 35 26 

Kapitaallasten nieuw beleid 3 3 3 3 

Riolering 1.702 1.756 1.809 1.859 

Exploitatielasten onderhoud 976 976 976 976 

Kapitaallasten bestaand beleid 726 726 724 720 

Kapitaallasten nieuw beleid 0 54 109 163 

Totaal 5.333 5.448 5.562 5.669 

 
  



45 
 

Paragraaf Financiering 
 
 

Uitgangspunten 
De paragraaf geeft inzicht in de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de 
financieringsportefeuille en de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan 
investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte. 

 
Financieringsbehoefte 
De financieringsbehoefte is bepaald op basis van mutaties in de geprognosticeerde balans ultimo 
2021. Voor zover de financieringsbehoefte past binnen de kasgeldlimiet worden kasgeldleningen 
aangetrokken. Indien de financieringsbehoefte groter is dan de kasgeldlimiet wordt afgewogen of het 
nodig is om een nieuwe langlopende lening af te sluiten. 
 

Exploitatiesaldo vóór toevoeging c.q. onttrekking aan reserves -3.098   

      

bij: afschrijving materiële vaste activa  3.349 

af: investering materiële vaste activa  -1.460 

Financiële vaste activa - ontvangen aflossing leningen  90 

Mutatie voorraden incl. bouwgronden in exploitatie  -3.612 

Mutatie voorzieningen  -250 

Vaste schulden aflossing  -1.918 

      

Financieringsbehoefte   -6.899 

 

Financiële risico's in beeld 
Risico Norm Toelichting 

Renterisico 
vlottende schuld 

Kasgeldlimiet: 8,5% 
van begrotingstotaal 

Kasgeldlimiet: € 5,4 miljoen 
Wanneer de kasgeldlimiet structureel wordt 
overschreden dan dient de kortlopende schuld te 
worden omgezet in een langlopende schuld. 

Renterisico vaste 
schuld 

Renterisiconorm: 20% 
van de stand van de 
vaste schuld per 1 
januari 

Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend 
door te bepalen welk deel van de langlopende 
geldlening in enig jaar moet worden 
geherfinancierd. De gemeente Goirle voldoet aan de 
renterisiconorm. De norm wordt niet overschreden. 

Kredietrisico - Risico uit hoofde van door de gemeente verstrekte leningen en uitgezette 
beleggingen. Het risico bestaat dat de vrijvallende gelden (bij aflossing) 
niet tegen een gelijk rentepercentage kunnen worden belegd. 

- Risico ten aanzien van verstrekte gemeentegaranties (borgstellingen). 
Garanties dienen voort te vloeien uit gemeentelijke taken. Het verstekken 
van een gemeentegarantie geschiedt bij raadsbesluit en wordt voor 
komend jaar niet verwacht. 
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Berekening renterisiconorm (bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 

1a Renteherziening op vaste schuld o/g 0 0 0 280 
1b Renteherziening op vaste schuld u/g 0 0 0 0 

2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a – 1b) 0 0 0 280 
3a Nieuw aangetrokken vaste schuld 14.871 12.340 14.626 16.265 
3b Nieuw uitgezette lange leningen 0 0 0 0 

4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a – 3b) 14.871 12.340 14.626 16.265 
5 Betaalde aflossingen 1.918 1.918 1.918 1.319 
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 1.918 1.918 1.918 1.319 
7 Renterisico’s op vaste schuld (2 + 6) 1.918 1.918 1.918 1.599 
 Berekening renterisiconorm     

8 Begrotingstotaal per 1 januari 63.567 63.567 63.567 63.567 
9 Het vastgestelde percentage ter zake 20 20 20 20 
10 Renterisiconorm (8 x 9) 12.713 12.713 12.713 12.713 
11 Ruimte boven/ onder renterisiconorm (10 – 7) 10.795 10.795 10.795 11.114 

 

Rente-omslag (ook wel rekenrente) en renteresultaat 
- Voor de berekening van de renteomslag volgen we de methodiek uit de BBV notitie rente 2017. 
- We berekenen geen rente meer over het eigen vermogen. 
- De renteomslag voor 2021 bedraagt 0,51%. Dit ronden we af op 0,5%. 
- De  rente wordt door middel van de renteomslag via de kapitaallasten doorberekend aan de 

taakvelden. 
- Het renteresultaat op het taakveld treasury is een algemeen dekkingsmiddel. 
 

Rente schema voor 2021 (bedragen x € 1.000)   

De rentelasten over de korte en lange financiering   387   

De rentebaten over de korte en lange financiering   -46  

Saldo rentelasten en rentebaten                341  

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend      -16  

De rentebaten van verstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is 
aangetrokken (= projectfinanciering), die aan  
het betreffende taakveld moet worden  
toegerekend 

           
    8  

                 -8 

Aan taakvelden toe te rekenen  rente               349 

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)          -340 

Renteresultaat op het taakveld Treasury  9 
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Paragraaf Bedrijfsvoering 
 
 
Ambities 
- De ambtelijke organisatie is wendbaar en veerkrachtig. 
- Inrichting en cultuur van de organisatie sluit aan bij de ambities en missie/visie van de 

organisatie en het bestuursakkoord. 
- Werkprocessen zijn helder en transparant en sluiten zoveel mogelijk aan bij datgene wat de 

inwoner van ons vraagt. 
- Effectief en efficiënt omgaan met menskracht en middelen. 

 
Activiteiten in 2021 
- In het kader van de samenwerkingsagenda met Oisterwijk en Hilvarenbeek ronden we de 

volgende projecten af: gezamenlijk afstemmen dienstverlening, invoeren 
projectmanagementmethode projectmatig creëren en het verder vormgeven van de 
samenwerking rondom informatiemanagement. Als vervolg op het project harmoniseren 
processen en applicaties, gaan we de komende jaren aan de slag met harmoniseren van 
verschillende processen en applicaties.  

- Het college legt bij de jaarrekening een Verklaring Informatiebeveiliging af conform de 
voorschriften uit het landelijk programma ENSIA. 

- We voeren de vervolgfase van de organisatieontwikkeling uit. Experimenterend en lerend 
werken we in een nieuw organisatiemodel aan een toekomstgerichte organisatie.  
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Paragraaf Verbonden partijen 
 
 

Uitgangspunten 
Verbonden partijen kunnen zowel voor de realisatie van het beleid van de deelnemende partijen als 
voor de financiële gevolgen daarvan van majeure betekenis zijn. De visie en de beleidsvoornemens 
ten aanzien van verbonden partijen zijn vastgelegd in de nota verbonden partijen van de gemeente 
Goirle. Daarnaast worden de voorschriften uit de nota verbonden partijen BBV gevolgd. Het begrip 
verbonden partijen is in artikel 1, eerste lid, onderdeel b van het BBV als volgt gedefinieerd: "Een 
privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel 
belang heeft." De risico’s bij onze verbonden partijen vormen een integraal onderdeel van de 
risicokaart en daarmee van de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement. 
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Overzicht verbonden partijen 
 Overzicht verbonden 

partijen (bedragen x € 
1.000) 

Taakveld Bestuur Bijdrage Belang Verw. 
resultaat 

Eigen vermogen Vreemd vermogen  

1 jan. 
2019 

31 dec. 
2019 

1 jan. 2019 31 dec. 
2019 

 Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam 

 
GGD Hart voor 
Brabant (Tilburg) 

7.1 Lid AB 772 
Bijdrage per 
inwoner 

0 10.147 8.528 7.889 8.371 

 
Diamantgroep 
(Tilburg) 

6.4 Lid AB 2.508 
Rijksuitkering Soc. 
Werkvoorziening 

0 14.442 12.965 20.184 20.738 

 
Veiligheidsregio 
Midden en West 
Brabant (Tilburg) 

1.2 Lid AB 1.179 Inwoneraantal 0 18.582 16.908 38.926 40.519 

 
Omgevingsdienst 
Midden en West 
Brabant (Tilburg) 

7.4 
Lid AB 
 

258 
Ingebracht werk 
en inwoneraantal 

0 3.568 1.910 4.614 3.880 

 
Regionale Ambulance 
voorziening (Tilburg) 

1.2 Lid AB 0 Geen bijdrage 0 14.074 14.041 25.506 25.747 

 
Regio Hart van 
Brabant (Tilburg) 

0.1 Lid AB 107 
Bijdrage per 
inwoner 

0 56 326 1.177 1.168 

 Equalit (Oosterhout) 0.4 n.v.t.   0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 Deelnemingen 

 
NV Brabant Water 
(Breda) 

7.2 Aandeelhouder 0 40 aandelen 0 635.876 665.384 456.765 479.546 

 
NV Tilburgse 
Waterleiding 
Maatschappij (Tilburg) 

7.2 Aandeelhouder 0 450 aandelen 0 46.586 45.627 3.135 3.286 

 
NV Bank Nederlandse 
gemeenten (Den Haag) 

0.5 Aandeelhouder 0 12.636 aandelen 0 4.991.000 4.724.000 132.518.000 144.802.000 

 Stichtingen en verenigingen 

 Midpoint (Tilburg) 3.1 Lid AB 111 
Bijdrage per 
inwoner 

0 364 614 2.212 33.930 
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Aanvullende opvallende zaken bij onze verbonden partijen 
- De Bestuurscommissie Jeugd is onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant 

en bestaat uit de wethouders Jeugd van de 9 deelnemende gemeenten. Er wordt samengewerkt 
op het gebied van beleid, inkoop, administratie, monitoring en innovatie. De bijdrage die is 
opgenomen in de begroting 2021 is gebaseerd op de begroting 2021 van de regio Hart van 
Brabant. 

- De Diamant-groep houdt rekening met een tekort van afgerond € 1,0 miljoen in 2021 en 2022, 
aflopend naar € 0,5 miljoen in 2023 en een positief resultaat in 2024. De bijdrage van de 
gemeente Goirle in dit tekort in de jaren 2021, 2022 en 2023 is respectievelijk €  68.000, € 71.000  
en €  36.000. Op basis van de nu bekende gegevens kunnen de gemeentelijke bijdrages gedekt 
worden uit de algemene reserve van de Diamant-groep. Echter de consequenties van corona 
kunnen tot andere uitkomsten leiden voor zover geen compensatie door het ministerie wordt 
verstrekt. 

- De BNG keert jaarlijks dividend uit. Dit is naar verwachting € 32.000. 
- De NV Tilburgsche Waterleidingmaatschappij heeft haar activa en activiteiten in 2007 

overgedragen aan Brabant Water. Inmiddels heeft de rechtbank de vergoeding voor de 
overdracht vastgesteld en verwacht wordt dat  de financiële afwikkeling in 2021 zal plaats 
vinden. 
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Paragraaf Grondbeleid 
 
 

Uitgangspunten 
Het grondbeleid heeft invloed op en een relatie met vrijwel alle programma’s: 
- Leefomgeving voor ruimtelijke ontwikkeling, wonen en verkeer 
- Inwoners voor cultuur, sport en recreatie 
- Bedrijvigheid voor economische structuur 
Het beleid is vastgelegd in de Nota Grondbeleid. De risico’s bij onze grondexploitaties vormen een 
integraal onderdeel van de risicokaart en daarmee van de paragraaf weerstandsvermogen en 
risicomanagement. Wel wordt de ratio weerstandsvermogen grondexploitaties apart berekend. In 
2020 zal een herijking van het grondbeleid worden vastgesteld waarin ook aansluiting wordt gezocht 
met de notitie grondexploitatie van de commissie BBV. Dit raakt onder meer het onderwerp van 
tussentijdse winst- en verliesneming. 

 
Complexen in exploitatie 

De Boschkens (Goirle) 

Boekwaarde 1-1-2020 - € 4.629 Winstcapaciteit  (EW) - € 3.590 

Doel Voor fase 4C is een ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht. 
Met de ontwikkelaar is inmiddels een anterieure overeenkomst 
afgesloten 
In 2020  wordt de bouw van de 41 woningen in Fase 5E voltooid. Daarna 
kan woonrijp worden gemaakt.  
Voor fase 7 van Boschkens (het Barbara Benz Park) moet nog een 
definitieve verkaveling worden vastgesteld voordat kan worden gestart 
met het opstellen van een concept bestemmingsplan. Ook is een 
registratie van belangstellenden via de website gestart. Naar verwachting 
kan niet eerder dan in 2021 worden begonnen met het uitgeven van de 
vrije sector kavels. 

Tijd Totale afronding is voorzien in 2026. 

Budget In 2017 € 3.666.042 winst genomen. 
In 2018 € 84.232. 
In 2019 € 375.277. 

 

Heisteeg (Ruimte voor Ruimte in Riel) 

Boekwaarde 1-1-2020 - € 160  Winstcapaciteit (EW) - € 5 

Doel 28 kavels zijn verkocht aan de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor 
Ruimte. Inmiddels zijn alle kavels in het totale plan verkocht. Na de 
zomer zal het totale plan woonrijp worden gemaakt en daarna zal de 
grondexploitatie voor Heijsteeg worden afgesloten. 

Tijd Totale afronding is voorzien in 2022. 

Budget In 2017 € 250.216 winst genomen. 

 
De complexen Zuidrand, hoek Tilburgseweg - Kalverstraat , Maria Boodschap  en Bakertand in Goirle 
en Leyoever in Riel zijn projecten waar de gemeente faciliterend optreedt. De gemeente stuurt hier 
op het realiseren van haar beleidsdoelen ten aanzien van woningbouw door middel van de visie die 
inmiddels door de marktpartijen is opgesteld en door middel van het bestemmingsplan. 
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Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is om mogelijke tegenvallers op te 
vangen zonder dat onmiddellijk invloed heeft op het beleid. Het gaat hierbij om de verhouding 
tussen de weerstandscapaciteit ( dit is de financiële ruimte die zonder ingrijpende beleidswijzigingen 
beschikbaar is ) en de aanwezige risico's. 
 

Ratio weerstandsvermogen 

grondexploitatie 
= 

Weerstandscapaciteit 
= 

4.149 
= 14,9 

Risico’s 278 

 
Wanneer het weerstandsvermogen tussen de 1 tot 1,4 maal ( ratio ) groter is dan de benodigde 
weerstandscapaciteit wordt gesproken van een gezond of ruim voldoende weerstandsvermogen. 
Gelet op de uitkomst is er sprake van een uitermate gezond weerstandsvermogen. In vergelijking 
met de jaarrekening 2019 ligt de ratio aanmerkelijk hoger omdat voorlopig het risico van de kosten 
voor de geluidswal niet meer is meegenomen. 
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Financiële begroting 
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Overzicht van baten en lasten 
 
Uitgangspunten en grondslagen  

De begroting is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten en grondslagen: 

- De begroting moet structureel en reëel in evenwicht zijn. 

- De begroting is opgesteld op basis van lopende prijzen. 

- Er is rekening gehouden met 1,5% kostenstijging en 3% loonkostenstijging. 

- Er is een rekenrente gehanteerd van 1,5%. Over het eigen vermogen is geen rente meer  

berekend en de berekende rente bij de grondexploitaties is 0,58%. Vanwege het niet toerekenen 

van rente aan het eigen vermogen daalt het renteomslagpercentage van 1,5% naar 0,5%.  Een 

voorstel om de rente niet meer toe te rekenen aan het eigen vermogen is in voorbereiding maar 

vooruitlopend daarop zijn de financiële consequenties al meegenomen in de primaire begroting. 

- De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 

2020. 

 

Nr. Omschrijving programma Lasten Baten Saldo 
     

1 Inwoner 33.555 -5.056 28.499 

2 Leefomgeving 18.310 -10.728 7.582 

3 Bedrijvigheid 744 -487 258 

4 Bestuur en organisatie 2.104 -260 1.845 

 Algemene dekkingsmiddelen 1.165 -42.401 -41.236 

 Overhead 6.570 -278 6.292 

 Subtotaal 62.448 -59.209 3.239 

 Mutaties reserves 0 -1.228 -1.228 

 Resultaat 62.448 -60.437 2.011 
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Meerjarenramingen 
 
 
Nr. Omschrijving 

programma 
2021 2022 2023 2024 

      

1 Inwoner 28.499 27.854 27.606 27.499 

2 Leefomgeving 7.582 7.659 7.699 7.678 

3 Bedrijvigheid 258 256 256 256 

4 Bestuur en organisatie 1.845 1.799 1.829 1.771 

 
Algemene 
dekkingsmiddelen 

-41.236 -41.047 -40.086 -39.677 

 Overhead 6.292 6.177 6.083 6.083 

 Subtotaal 3.239 2.698 3.386 3.609 

 Mutatie reserves -1.228 -721 -664 -664 

 Resultaat 2.011 1.977 2.722 2.945 
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Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden 

 
 

 Programma/Taakveld  2020 2021 2022 2023 2024 

1 Inwoner 

1.1 Preventie 

5.1 Sportbeleid en activering L 397 368 368 368 368 

  B 0 0 0 0 0 

5.2 Sportaccommodaties L 1.346 1.378 1.376 1.350 1.323 

  B -432 -451 -451 -451 -451 

5.3 Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

L 523 432 332 182 182 

  B -12 -12 -12 -12 -12 

5.6 Media L 519 523 523 523 510 

  B 0 0 0 0 0 

6.2 Wijkteams L 1.378 910 910 896 896 

  B -67 -68 -68 -68 -68 

7.1 Volksgezondheid L 851 877 877 877 877 

  B 0 0 0 0 0 

1.2 Onderwijs 

4.1 Openbaar basisonderwijs L 55 56 56 56 56 

  B 0 0 0 0 0 

4.2 Onderwijshuisvesting L 1.322 1.230 1.230 1.230 1.230 

  B -16 -16 -16 -16 -16 

4.3 Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

L 1.239 1.253 1.112 1.112 1.112 

  B -157 -158 -158 -158 -158 

1.3 Zorg en activering 

6.1 Samenkracht en 
burgerparticipatie 

L 1.871 1.894 1.794 1.793 1.793 

  B -202 -200 -200 -200 -200 

6.3 Inkomensregelingen L 5.415 5.318 5.368 5.368 5.368 

  B -3.982 -3.910 -3.910 -3.910 -3.910 

6.4 Begeleide participatie L 2.541 2.646 2.545 2.426 2.305 

  B -115 -68 -71 -36 0 

6.5 Arbeidsparticipatie L 873 819 846 873 891 

  B 0 0 0 0 0 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) L 1.166 1.147 1.122 1.122 1.122 

  B -13 -13 -13 -13 -13 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ L 6.127 6.008 6.068 6.068 6.068 

  B -163 -160 -160 -160 -160 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- L 7.560 7.989 7.739 7.739 7.739 

  B 0 0 0 0 0 
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 Programma/Taakveld  2020 2021 2022 2023 2024 
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ L 60 60 0 0 0 

  B 0 0 0 0 0 

6.82 Geëscaleerde zorg 18- L 621 649 649 649 649 

  B 0 0 0 0 0 

2 Leefomgeving 

2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik 

0.3 Beheer overige gebouwen en 
gronden 

L 17 14 14 14 14 

  B 0 0 0 0 0 

2.1 Verkeer, wegen en water L 3.039 2.926 2.922 2.918 2.914 

  B -162 -163 -163 -163 -163 

2.2 Parkeren L 244 248 248 248 248 

  B -63 -64 -64 -64 -64 

5.5 Cultureel erfgoed L 970 921 921 921 921 

  B -56 -57 -57 -57 -57 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) 
recreatie 

L 1.447 1.528 1.524 1.520 1.512 

  B 0 0 0 0 0 

7.5 Begraafplaatsen L 1 1 1 1 1 

  B 0 0 0 0 0 

8.1 Ruimtelijke Ordening L 927 820 787 787 787 

  B -440 -434 -434 -434 -434 

8.2 Grondexploitatie (niet 
bedrijventerreinen) 

L 4.757 4.313 6.013 825 807 

  B -4.757 -4.313 -6.013 -825 -807 

8.3 Wonen en bouwen L 1.484 1.200 1.168 1.168 1.164 

  B -500 -750 -600 -600 -600 

2.2 Verstandig omgaan met natuur hulpbr... 

7.2 Riolering L 1.888 1.785 1.785 1.785 1.785 

  B -2.286 -2.202 -2.202 -2.200 -2.221 

7.3 Afval L 2.186 2.170 2.170 2.170 2.170 

  B -2.742 -2.729 -2.729 -2.729 -2.729 

7.4 Milieubeheer L 789 649 649 649 649 

  B -31 -1 -1 -1 -1 

2.3 Zorg voor veilige leefomgeving 

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer L 1.232 1.339 1.369 1.400 1.432 

  B 0 0 0 0 0 

1.2 Openbare orde en Veiligheid L 439 396 365 380 365 

  B -23 -15 -15 -15 -15 

3 Bedrijvigheid 

3.1 Bedrijvigheid 

3.1 Economische ontwikkeling L 256 282 282 282 282 

  B 0 0 0 0 0 
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 Programma/Taakveld  2020 2021 2022 2023 2024 
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen L 282 283 283 283 283 

  B -343 -319 -319 -319 -319 

3.4 Economische promotie L 193 170 168 168 168 

  B -136 -150 -150 -150 -150 

5.4 Musea L 10 10 10 10 10 

  B -18 -18 -18 -18 -18 

4 Bestuur en organisatie 

4.1 Bestuur 

0.1 Bestuur L 1.460 1.554 1.478 1.484 1.473 

  B -7 -7 -7 -7 -7 

4.2 Dienstverlening 

0.2 Burgerzaken L 500 550 580 604 557 

  B -287 -253 -253 -253 -253 

5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead 

5.1 Algemene dekkingsmiddelen 

0.10 Mutaties reserves L 267 0 0 0 0 

  B -5.251 -1.228 -721 -664 -664 

0.11 Resultaat van de rekening van 
baten en lasten 

L 0 0 0 0 0 

  B 0 0 0 0 0 

0.5 Treasury L -569 75 103 97 91 

  B -85 -78 -78 -77 -77 

0.61 OZB woningen L 205 210 210 210 210 

  B -3.937 -3.996 -4.098 -4.217 -4.353 

0.62 OZB niet-woningen L 24 24 24 24 24 

  B -1.755 -1.776 -1.776 -1.776 -1.776 

0.64 Belastingen Overig L 79 88 88 88 88 

  B -114 -101 -101 -101 -101 

0.7 Algemene uitkering en overige 
uitkeringen Gemeentefonds 

L 16 16 16 16 16 

  B -34.205 -36.247 -36.413 -36.388 -36.957 

0.8 Overige baten en lasten L 72 742 1.308 2.533 3.698 

  B -199 -203 -342 -506 -551 

0.9 Vennootschapsbelasting L 0 10 10 10 10 

  B 0 0 0 0 0 

5.2 Overhead 

0.4 Ondersteuning organisatie L 6.813 6.570 6.455 6.361 6.361 

  B -336 -278 -278 -278 -278 

 
   2020 2021 2022 2023 2024 

 Totaal lasten  62.894 62.448 63.867 59.586 60.528 

 Totaal Baten  -62.894 -60.437 -61.890 -56.864 -57.583 

 Saldo   2.011 1.977 2.722 2.945 
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Toelichting op de verschillen tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 
 
Verschillen worden toegelicht op hoofdlijnen, per thema, vanaf € 25.000. We vergelijken hierbij de 
begroting 2020 (na wijzigingen t/m Burap 1) met de primaire begroting 2021 (zonder nieuw beleid). 
 
Structurele gevolgen vanuit Burap 1 2020 zijn verwerkt in 2021, en worden hieronder niet nader 
uitgewerkt. Administratieve afwijkingen worden eveneens niet toegelicht.  Denk hierbij aan 
verschuivingen van salarislasten tussen thema's/ taakvelden of overheveling van budget van 2019 
naar 2020 (leidt tot eenmalig budget in 2020). 
 
Alleen verschillen die een beleidsmatige impact hebben worden toegelicht. Het betreft enkel 
autonome ontwikkelingen. Consequenties van nieuw beleid (beleidsintensiveringen) worden 
weergegeven per programma. (V) voordeel, (N) nadeel. 
 
Programma 1 Inwoner 
 
Lasten 
 
Thema 1.1 Preventie 
- In het kader van het dekkingsplan 2020 is het waarderingssubsidie sport verlaagd met € 42.000; 
- Lagere kapitaallasten voor o.a. de sportaccommodaties vanwege de daling van de kapitaallasten 

omdat het renteomslagpercentage is verlaagd van 1,5% naar 0,5%. 
- Het subsidie aan Factorium is in 2021 met € 50.000 verlaagd in lijn met het dekkingsplan 2020; 
- In 2020 zijn eenmalige budgetten opgenomen voor de doorontwikkeling van 't Loket: € 288.500 V; 
- In 2020 zijn eenmalige budgetten meegenomen vanwege de overgehevelde budgetten van 2019 

naar 2020: € 125.000 V; 
- Hogere kosten voor onderhoud van het sportpark: € 60.000 N; 
- Hogere bijdrage aan de GGD inclusief lokale accenten: € 26.000 N. 
 
Thema 1.2 Onderwijs 
- Het budget voor de randvoorzieningen onderwijs is verlaagd van € 102.000 naar € 51.000 in lijn 

met het dekkingsplan 2020; 
- De kapitaallasten onderwijshuisvesting zijn lager vanwege de daling van de omslagrente van 1,5% 

in 2020 naar 0,5% in 2021.  
 
Thema 1.3 Zorg en activering 
- Kapitaallasten van  diverse gemeentelijke gebouwen o.a. Jan van Besouwhuis, zijn lager vanwege 

de daling van de omslagrente van 1,5% in 2020 naar 0,5% in 2021; 
- In 2020 zijn eenmalige budgetten geraamd vanwege de overheveling van budgetten van 2019 

naar 2020: € 177.500 V; 
- Meedoenregeling: € 50.000 N; 
- Hogere bijdrage gemeenschappelijke regeling Diamantgroep inclusief nadelig saldo. Dit is 

gerelateerd aan de bijdrage die we hiervoor van het rijk krijgen: € 143.000; 
- Verlaging budget huishoudelijke verzorging:  € 70.000 V; 
- Hogere bijdrage voor de regionale jeugdzorg ad € 473.000 N. 
 
Baten 
Thema 1.1 Preventie  
De raming van het rijk in het kader van de Spuk-regeling (compensatie btw sport) is verhoogd van  
€ 75.000 naar € 100.000. 
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Programma 2 Leefomgeving  
 
Lasten 
Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik 
- In 2020 is er een budget opgenomen van € 180.000 voor de implementatie van de Omgevingswet. 

In de primaire begroting 2021 is dit niet opgenomen maar is een bedrag van € 150.000 
meegenomen bij de wensen voor 2021. 

- De ramingen voor de grondexploitatie voor de Boschkens en Heisteeg wijken ieder jaar  fors af 
van die van het jaar ervoor. Dat heeft te maken met het vertalen van de grondexploitatie in de 
jaarschijven. 

- De raming voor de kapitaallasten is aanmerkelijk lager vanwege het lagere 
renteomslagpercentage. 

 
Thema 2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke hulpbronnen 
- Aan riolering wordt € 120.000 minder toegerekend voor de kapitaalslasten, voornamelijk 

vanwege het lagere renteomslagpercentage (0,5% in 2021 t.o.v. 2% in 2020). 
- In 2020 is een eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de energietransitie: € 127.000 V. 
 
Thema 2.3  Zorg voor een veilige leefomgeving  
De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere bijdrage voor de Veiligheidsregio ad  
€ 49.000 N. 
 
Baten  
 
Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik 
Er wordt een hogere opbrengst leges Omgevingsvergunning verwacht vanwege nieuwbouw en 
aanleg zonneweides: € 250.000 V. 
 
Programma 3 Bedrijvigheid  
Er zijn geen grote afwijkingen te verklaren. 
 
Programma 4 Bestuur 
 
Thema 4.1 Bestuur  
De lasten van dit thema zijn hoger, vanwege het te betalen wachtgeld aan een voormalig wethouder. 
 
Thema 4.2 Dienstverlening 
De lasten van dit thema zijn hoger, vanwege de kosten voor de 2e Kamer verkiezingen. Daarnaast 
wordt rekening gehouden met lagere opbrengst leges burgerzaken. 
 
Programma 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Overhead 
 
Thema 5.1 Algemene Dekkingsmiddelen 
 
Mutatie reserves 
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen. 
De verschillen tussen 2021 en 2020 zijn grotendeels incidenteel van aard. 
 
Resultaat van de begroting  
In de nota van Aanbieding in de Programmabegroting worden de tekorten in de meerjarenbegroting 
genoemd. 
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Treasury 
De berekende rentelasten in de begroting 2021 zijn  aanmerkelijk lager omdat er geen rente meer 
wordt toegerekend aan het eigen vermogen. 
Als gevolg daarvan is het renteomslagpercentage, dat wordt toegerekend aan de taakvelden, gedaald 
van 1,5% naar 0,5%. 
 
OZB Woningen / OZB-niet Woningen / Belasting overig  
De raming voor de ozb is verhoogd vanwege enerzijds de stijging vanwege het inflatiepercentage mei 
2020-mei 2019 1,2% en anderzijds is rekening gehouden met volumegroei. 
 
Algemene uitkering gemeentefonds  
De raming voor de algemene uitkering en voor de integratie-uitkering is gebaseerd op de 
meicirculaire. 
 
Overige baten en lasten  
In de begroting is rekening gehouden met een stelpost voor nieuw beleid. Het betreft de 
kapitaallasten voor de nieuwe investeringen, hogere structurele budgetten en incidentele budgetten. 
Daarnaast is een stelpost meegenomen die voortvloeit uit het dekkingsplan 2020. 
 
Thema 5.2 Overhead 
Het verschil tussen 2021 en 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door de eenmalige budgetten in 
2020 € 185.000 V. 
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Toelichting op de meerjarenbegroting 2021-2024 
 
De mutaties in de meerjarenbegroting hebben betrekking op: 
- Een stijging van de salarislasten met 3% vanwege de te verwachten generieke 

salariskostenstijging. Het percentage komt overeen met het percentage waarmee in de algemene 
uitkering rekening is gehouden. 

- Een stijging van de budgetten met 1,5% vanwege de te verwachten prijsstijging (inflatie). 
- Een stijging van de inkomsten van derden met 1,5% vanwege de te verwachten inflatie. 
- De vrijval van de kapitaallasten; de vrijval van de kapitaallasten voor de taakvelden 4_2 

Onderwijshuisvesting, en 7_2 Riolering worden gecorrigeerd. Het voordeel van de lagere 
kapitaallasten wordt verrekend met de opbrengsten uit de daarvoor bestemde voorziening dan 
wel reserve. 

- Bij het taakveld 1.1. Crisisbeheersing en brandweer is de bijdrage aan de Veiligheidsregio Midden 
en West Brabant geraamd op basis van de meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio; 

- In de meerjarenraming is rekening gehouden met de kapitaallasten voor het infraplan wegen en 
daarnaast is rekening gehouden met de kapitaalslasten van € 400.000 in 2023 en € 800.000 in 
2024 voor de (ver) bouw van het Mill Hill College. 

- Rekening is gehouden met de uitkomsten van de algemene uitkering op basis van de mei 
-circulaire. 

- Ook is rekening gehouden met de te verwachte financiële effecten vanwege de herverdeling van 
het gemeentefonds. Voor 2022 is rekening gehouden met een nadeel van € 600.000 en vanaf 
2023 structureel € 1,2 miljoen. 

- De extra uitkering in het kader van de jeugdzorg tot en met 2021 is structureel meegenomen in 
de meerjarenbegroting. 

- De financiële effecten van het dekkingsplan 2020 zijn in de meerjarenraming verwerkt. Het 
betreft de volgende posten: 

 

Omschrijving/jaren  2022 2023 2024 

besparing budgetten jeugdzorg  250 250 250 

randvoorzieningen onderwijs 51 51 51 

taakstellende bezuiniging formatie, bedrijfsvoering 75 150 150 

waarderingssubsidie Sport  41 41 41 

huisvesting Stg. Jong, Mainframe  0 45 45 

toeristenbelasting  11 22 22 

subsidie Factorium 100 250 250 

Totaal uit dekkingsplan  528 809 809 
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Totaaloverzicht van incidentele baten en lasten 
 

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024  
    

Incidentele lasten (b) 1.259 161 188 37 

• Integratie vluchtelingen 100 0 0 0 

• Onvoorziene uitgaven 36 36 37 37 

• Budget eenmalig primaire begroting 126 0 26 0 

• Budget eenmalig nieuw beleid tlv reserve 210 0 0 0 

• Budget eenmalig nieuw beleid  337 50 50 0 

• Ontwikkelingen in de formatie, tijdelijke formatie  323 0 0 0 

• Ontwikkelingen in de formatie, boven formatief  127 75 75 0 

Incidentele baten (c) 1.118 146 147 72 

• Onttrekking algemene weerstandsreserve 586 111 112 37 

• Onttrekking reserve duurzaamheid  110 0 0 0 

• Onttrekking reserve sociaal domein 200 0 0 0 

• Onderuitputting kapitaallasten 40 35 35 35 

*     Eenmalige bate algemene uitkering opschaling  182 0 0 0 

Saldo incidentele lasten en baten van de begroting 141 N 15 N 41 N 35 V 
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Toelichting op de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
 
- Bestuur: Dit zijn de salariskosten gemeenteraad, college, lokale rekenkamer en griffie.  
- Organisatie: De salariskosten stijgen. Dit is opgebouwd uit: 

o Periodieke verhoging voor medewerkers 
o Stijging brutosalarissen met 3% vanwege de generieke salariskostenstijging 

- Voormalig personeel: In 2021 heeft de raming betrekking op personeelsleden die  gedeeltelijk 
zijn afgekeurd. De gemeente is risicodrager. 
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Geprognosticeerde balans 
 
 

 Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo 

(Bedragen * € 1.000,00) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Vaste activa       

Materiële vaste activa 62.278 64.705 62.762 62.183 61.638 61.112 

       

Financiële vaste activa       

Kapitaalverstrekking aan:       

- overige verbonden partijen 245 245 245 245 245 245 

Leningen aan:       

- deelnemingen 5 5 5 5 5 5 

Overige langlopende geldleningen 3.577 3.835 3.743 3.651 3.559 3.467 

 3.827 4.085 3.993 3.901 3.809 3.717 

       

Totale vaste activa 66.105 68.790 66.755 66.084 65.447 64.829 

       

Vlottende activa       

Voorraden       

Overige grond en hulpstoffen -  -  -  -  -  -  

Niet in exploitatie genomen bouwgronden -  -  -  -  -  -  

Bouwgronden in exploitatie -4.809 -2.990 622 -3.998 -3.763 -3.548 

Overig onderhanden werk 0 -  -  -  -  -  

 -4.809 -2.990 622 -3.998 -3.763 -3.548 

       

Uitzettingen met een rentetypische 
looptijd <1 jaar 

      

Uitzettingen in 's Rijks schatkist 0 -  -  -  -  -  

Vorderingen 5.335 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 5.335 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

       

Liquide middelen 5 -  -  -  -  -  

       

Overlopende activa 643 700 700 700 700 700 

       

Totaal vlottende activa 1.174 2.710 6.322 1.702 1.937 2.152 

       

TOTAAL ACTIVA 67.279 71.500 73.077 67.786 67.384 66.981 
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 Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo 

(Bedragen * € 1.000,00) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Vaste passiva       

Reserves 26.659 20.190 16.607 15.787 15.135 14.470 

Gerealiseerd resultaat/prognose saldo -3.510 -2.329 0 0 0 0 

Eigen vermogen 23.149 17.861 16.607 15.787 15.135 14.470 

       

Voorzieningen 4.907 4.808 4.558 4.446 4.406 4.423 

       

Vaste schulden met een rentetypische 
looptijd > 1 jaar 

      

Onderh. leningen van financiële 
instellingen 26.175 27.933 26.015 24.097 22.178 20.860 

Nieuw aan te trekken financiering -  9.718  14.717 12.276 14.485 16.048 

Waarborgsommen -  -  -  -  -  -  

 26.175 37.651 40.732 36.373 36.663 36.908 

       

Totaal vaste passiva 54.231 60.320 61.897 56.606 56.204 55.801 

       

Vlottende passiva       

Netto vlottende schulden met een 
rentetypische looptijd < 1 jaar 

      

Banksaldi 1.130  -  -  -  -  -  

Kasgeldlening 6.000  5.180 5.180 5.180 5.180 5.180 

Overige vlottende schulden 5.219 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 12.349 10.180 10.180 10.180 10.180 10.180 

       

Overlopende passiva 699 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

       

Totale vlottende passiva 13.048 11.180 11.180 11.180 11.180 11.180 

       

       

       

       

       

       

       

TOTAAL PASSIVA 67.279 71.500 73.077 67.786 67.384 66.981 

 

  



67 
 

Toelichting op investeringen (tot en met 2020) 
 
Naast de nieuwe investeringen heeft de gemeente Goirle de afgelopen jaren investeringen gedaan in 
materiële vaste activa van zowel economische als maatschappelijk nut.  

 Boek-    Boek-   Totaal  

 waarde    waarde   Kapitaal-  

bedragen x € 1.000,00 op 01/01 Afschrijving Aflossing op 31/12 Rente  lasten  

       

Materiële vaste activa economisch nut       

Gronden & Terreinen 2.199  0  0  2.199  11  11  

Bedrijfsgebouwen 21.622  1.079  0  20.543  108  1.187  

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 1.246  70  0  1.176  6  76  

Machines, apparaten & installaties 2.654  359  0  2.295  13  372  

Overige materiële vaste activa 2.531  429  0  2.102  13  442  

Inv.ec.nut ter bestrijding van kstn heffing 21.760  670  0  21.090  109  779  

Totaal materiële vaste activa economisch nut 52.012  2.607  0  49.405  260  2.867  

       

Materiële vaste activa maatschappelijk nut       

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 12.693  744  0  11.949  64  808  

Machines, apparaten & installaties    0   0  

Overige materiële vaste activa 0  0  0  0  0  0  

Totaal materiële vaste activa maatsch. nut 12.693  744  0  11.949  64  808  

       

Financiële vaste activa       

Kapitaalverstrekkingen deelnemingen 245  0  0  245  1  1  

Overige langlopende geldleningen 3.835  0  92  3.743  26  26  

Overige uitzettingen >1 jaar 5  0  0  5  0  0  

Totaal financiële vaste activa 4.084  0  92  3.992  27  27  

       

Totaal gemeente Goirle 68.789  3.351  92  65.346  351  3.702  
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Stand en verloop van de reserves en 
voorzieningen 

Toevoegingen (incl. rente)  Onttrekkingen (incl. aanwending)  Saldo 

(bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024  2020 2021 2022 2023 2024  2020 2021 2022 2023 2024 

Bestemmingsreserves 540 12 12 12 12 0 9.369 1.328 711 654 654 0 13.506 12.263 11.453 10.811 10.166 

 Algemene weerstandsreserve 135 0 0 0 0  7.458 576 169 112 112  1.886 1.272 1.103 991 878 

 Reserve overheveling  0 0  0   493 0 0 0   0     

 Dekkingsreserve kapitaallasten 20 0 0 0 0  110 79 79 79 79  1.463 1.384 1.305 1.226 1.147 

 Res. Monumenten 12 12 12 12 12  12 12 12 12 12  46 46 46 46 46 

 Res. Turnhoutsebaan 8 0 0 0 0  200 0 0 0 0  388 388 388 388 388 

 Res. Duurzaamheid 237 0 0 0 0  127 110 0 0 0  110 110 0 0 0 

 Res. dekking kapitaallasten sportpark 17 0 0 0 0  216 196 196 196 196  1.155 959 763 568 371 

 Res. Verfraaiing gemeente 25 0 0 0 0  23 11 11 11 11  149 139 127 116 104 

 Res. Volkshuisvesting 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  234 234 234 234 234 

 Res. Huisvesting onderwijs 0 0 0 0 0  11 0 0 0 0  1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 

 Res. Cultureel centrum 86 0 0 0 0  291 244 244 244 244  6.352 6.108 5.864 5.619 5.375 

 Res. Sociaal domein 0 0 0 0 0  428 100 0 0 0  450 350 350 350 350 

Reserve grondexploitatie 30 0 0 0 0  0 10 10 10 10  4.354 4.344 4.334 4.324 4.314 

 Algemene reserve grondexploitatie 27 0 0 0 0  0 10 10 10 10  4.160 4.150 4.140 4.130 4.120 

 Reserve bovenwijkse voorzieningen 3 0 0 0 0  0 0 0 0 0  194 194 194 194 194 

Totaal bestemmingsreserves (B) 570 12 12 12 12 0 9.369 1.338 721 664 664 0 17.860 16.607 15.787 15.135 14.480 

                   

Voorzieningen 316 316 316 316 316 0 415 566 429 357 299 0 4.809 4.558 4.446 4.406 4.423 

 Voorz. Pensioenen (vm) bestuurders 55 55 55 55 55  0 123 124 125 126  2.690 2.621 2.552 2.482 2.411 

 Voorz. Verrekening afvalvolume 0 0 0 0 0  110 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
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Voorz. Onderhoud 
gemeentegebouwen 

261 261 261 261 261  305 443 305 232 173  823 641 598 628 716 

 Voorz. Egalisatie tarieven rioolrecht 0 0 0 0 0  72 0 0 0 0  1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 

 
Voorz. Egalisatie tarieven 
afvalstoffen 

0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

Totaal reserves en voorzieningen 886 328 328 328 328 0 9.784 1.904 1.150 1.021 963 0 22.669 21.165 20.233 19.541 18.903 

 



70 
 

Toelichting reserves en voorzieningen 
 
Toelichting op de reserves  
Aan de volgende reserves wordt rente toegevoegd tot en met 2020: algemene weerstandsreserve, dekkingsreserve kapitaallasten, reserve Turnhoutsebaan, 
reserve dekking kapitaallasten sportpark, reserve cultureel centrum, algemene reserve grondexploitatie, reserve bovenwijkse voorzieningen.  
Vanaf 2021 is het voornemen om dit niet meer te doen en daarmee volgen we de aanbeveling van het BBV. 
Voor nadere informatie over de reserves wordt verwezen naar de nota reserves en voorzieningen 2018 die door de raad in 2018 is vastgesteld. We komen in 
2020 nog met een voorstel naar de gemeenteraad met een actuele nota waarin we voorstellen om vanaf 2021 geen rente meer toe te voegen aan het eigen 
vermogen. 
 
Toelichting op de voorzieningen   
 
Voorziening pensioenen voormalige bestuurders 
Deze voorziening is gevormd voor de verplichtingen in  het kader van de wet Appa. 
De berekening van de hoogte van de voorziening is gebaseerd op de actuariële berekeningen die jaarlijkse worden opgesteld voor de onderbouwing van de 
storting in deze voorziening. 
In de begroting 2021 wordt een bedrag van € 55.000 in deze voorziening gestort vanwege de toekomstige verplichtingen voor het huidige College. 
 
Egalisatievoorziening tarieven riolering 
De stand van de voorziening egalisatie tarieven riolering bedraagt op 1 januari 2021 naar verwachting   € 1.295.773 en dat blijft voorlopig zo omdat 
begrotingstechnisch de baten en lasten in evenwicht zijn. 
 
 
  



71 
 

EMU saldo 
 
 

  Bedragen x € 1.000        

  Omschrijving 2020 2021 2022 

1  Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit 
reserves (zie BBV, artikel 17c)          -3.605         -3.239         -2.698  

2  Mutatie (im)materiële vaste activa         313            -1.943            -579  

3  Mutatie voorzieningen                112            -250            -113  

4  Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)         -2.492        3.612         -4.620  

5  Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte 
boekwinst bij verkoop van (im)materiële vaste activa                 -                  -                  -    

  Berekend EMU-saldo -1.538  -5.093  2.388  
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Bijlagen 
 

Bijlage 1a: Beleidsintensiveringen investeringen 

Investeringsplan 2021 Bedragen x € 1.000 

Investering   Kapitaallasten  

2021 2022 2023 2024  2021 2022 2023 2024 

Programma 1 Inwoners 135  -  -  -   11  11  411  811  

Thema 1.2 Onderwijs          

Open Hof: 1e inrichting en meubilair voor 10e en 11e groep 30      2  2  2  2  

Den Bongerd: 1e inrichting en meubilair voor 10e en 11e groep 30      2  2  2  2  

Kleine Akkers: herstel constructie fouten en herstel schade 42      3  3  3  3  

(ver)nieuwbouw Mill Hill        400  800  

Thema 1.3 Zorg en activering          

Vervangingen SCAG 33      4  4  4  4  

Programma 2 Leefomgeving 1.388  2.908  2.933  2.959   78  200  324  448  

Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik          

Infraplan 2021 1.233  1.258  1.283  1.309   68  136  205  275  

Openbare verlichting 125      7  7  7  7  

Groen: vervangen speeltoestellen 30      3  3  3  3  

Vervanging riolering -  1.500  1.500  1.500   -  43  86  129  

Rioolgemalen -  150  150  150   -  11  23  34  

Programma 4 Bestuur 50  -  -  -   6  6  5  5  

Geluidsinstallatie Raadszaal 50      6  6  5  5  

Totaal investeringen bruto 1.573  2.908  2.933  2.959   95  217  740  1.264  
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Investeringsplan 2021 Bedragen x € 1.000 

Investering   Kapitaallasten  

2021 2022 2023 2024  2021 2022 2023 2024 

t.l.v. reserve huisvesting onderwijs      -7  -7  -7  -7  

t.l.v. SCAG      -4  -4  -4  -4  

t.l.v. rioolheffing  -1.500  -1.500  -1.500   -  -43  -86  -129  

t.l.v. rioolheffing  -150  -150  -150   -  -11  -23  -34  

Totaal investeringen netto 1.573  1.258  1.283  1.309   84  152  620  1.090  

Correctie halve lasten investeringen 1e jaar      -40  -35  -35  -36  

Totaal lasten begroting MJB 2021-2024 1.573  1.258  1.283  1.309   44  117  585  1.054  
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Bijlage 1b: Beleidsintensiveringen exploitatie 

Beleidsintensivering 2021 2022 2023 2024 Toelichting (bedragen x € 1.000,-) 

1 Inwoners 216 166 166 166  

Kiemuur en bij Wies 30  30  30  30  

Structureel voortzetten van pilot om personen met een psychische kwetsbaarheid in beeld te 
houden. Het is een wettelijke taak om een laagdrempelige inloope te hebben.  

Buurtbemiddeling 10  10  10  10  

Structureel maken van buurtbemiddeling als preventiemaatregel die bijdraagt aan het 
voorkomen van escalaties tussen buren, waardoor inwoners prettiger kunnen wonen in hun 
eigen huis. Voorkomt onnodige gezondheidsklachten en zorgkosten. 

Coördinatie Taalhuis 15  15  15  15  
Aanvullend budget voor coördinatiekosten waarmee uitvoering wordt gegeven aan het 
inclusiebeleid voor de doelgroep NT1. 

Re-integratie 91  91  91  91  Salariskosten personeel - niet ten laste van re-integratiebudget. 

Extra budget meedoenregeling 50  -  -  -  Meedoenregeling voor volwassenen 

Schuldhulpverlening 20  20  20  20  

Door wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 2021 komt er voor gemeenten 
een verplichting om signalen van betalingsachterstanden van o.a. Woningcorporaties, 
energiebedrijven, waterleidingbedrijven en ziektekostenverzekeraars op te pakken.  

Maatpact 100     Maatpact fase 3: € 40.000 projectkosten en € 60.000 zorgkosten 

t.l.v. Reserve Sociaal Domein -100      

2 Leefomgeving 200 50 50 0  

Uitvoering VTH beleid 50  50  50  -  

De taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving nemen toe in verband met de 
voorbereiding op en de invoering van de Omgevingswet. Tijdelijke uitbreiding van 0,5 fte voor 
2021-2023. 

Energietransitie 110  -  -  -   

t.l.v. reserve duurzaamheid -110  -  -  -   

Uitvoering programma Omgevingswet 150     Budget voor invoering Omgevingswet 

3 Bedrijvigheid -  -  -  -   

Niet van toepassing      

4 Bestuur en organisatie 76 46 46 46  

GHO samenwerking, activiteiten 10  10  10  10  Budget voor het organiseren van activiteiten - samenwerking GHO. 
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Beleidsintensivering 2021 2022 2023 2024 Toelichting (bedragen x € 1.000,-) 

Organisatieontwikkeling 30  -  -  -  

In 2021 worden veranderingen om te komen tot de toekomstbestendige organisatie 
geïmplementeerd. De doorontwikkeling van de organisatie vraagt begeleiding en training en 
coaching van teams, medewerkers en management. 

Meerkosten KCC 30  30  30  30  Verbetering dienstverlening: ontwikkeling KCC. 

Inwonerpanel 6  6  6  6  
Met het inwonerpanel hebben we een nieuwe manier gevonden om de 
mening van onze inwoners te peilen. 

5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead 94 37 37 37  

Verbeteren informatievoorziening 10  10  10  10  

De komende jaren willen we meer gegevensuitwisseling tussen applicaties en met (landelijke) 
voorzieningen mogelijk maken. We vergroten hiermee de kwaliteit van de gegevenshuishouding 
en we werken stapsgewijs aan een verbetering van de informatievoorziening. 

GHO samenwerking (ICT) 25  -  -  -  
We starten met de uitvoering van kleinere initiatieven uit onze GHO i-Visie, die afgelopen jaar is 
vastgesteld door het College. 

Landelijke ontwikkelingen / Common Ground 20  20  20  20  
We vergroten het eigenaarschap op het gebied van de informatievoorziening door mee te 
ontwikkelen in de richting van Common Ground. 

Implementatie HR21 32      

HR, structureel 7  7  7  7   

Totaal nieuwe wensen 586 299 299 249  

Onttrekking algemene weerstandsreserve -  -  -  -   

Totaal lasten nieuwe wensen 586 299 299 249  
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Bijlage 2: Indicatoren BBV 

Programma Taakveld Naam Indicator Eenheid Goirle 
< 25.000 
inwoners Periode 

5 0. Bestuur en ondersteuning Formatie Fte per 1.000 inwoners 5,73 nnb 2019 

5 0. Bestuur en ondersteuning Bezetting Fte per 1.000 inwoners 5,66 nnb 2019 

5 0. Bestuur en ondersteuning Apparaatskosten Kosten per inwoner 433 nnb 2019 

5 0. Bestuur en ondersteuning Externe inhuur Kosten als % van tot. loonsom + tot. kosten inhuur ext 19,4 nnb 2019 

5 0. Bestuur en ondersteuning Overhead % van totale lasten 9,5 nnb 2019 

2 1. Veiligheid Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 242 110 2019 

2 1. Veiligheid Misdrijven - Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 2,7 3 2018 

2 1. Veiligheid 
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de 
openbare ruimte) 

per 1.000 inwoners 3,6 3,7 2018 

2 1. Veiligheid Misdrijven - Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners 1,7 2,1 2018 

2 1. Veiligheid Misdrijven - Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners 0,2 0,6 2018 

3 3. Economie Functiemenging % 43,7 48,7 2019 

3 3. Economie Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw.15 t/m 64jr 151 159,2 2019 

1 4. Onderwijs Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 1,5 1,2 2018 

1 4. Onderwijs Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 15 17 2018 

1 4. Onderwijs 
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-
ers) 

% 1,7 1,4 2018 

1 5. Sport, cultuur en recreatie Niet-sporters % 42,9 48,9 2016 

1 6. Sociaal domein Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar 556,5 664,2 2019 

1 6. Sociaal domein Jongeren met een delict voor de rechter % 0 1 2018 

1 6. Sociaal domein Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin % 3 4 2018 

1 6. Sociaal domein Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren % 2 1 2018 

1 6. Sociaal domein Netto arbeidsparticipatie % 69,7 69,6 2019 

1 6. Sociaal domein Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners 190 194 2019 
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Programma Taakveld Naam Indicator Eenheid Goirle 
< 25.000 
inwoners 

Periode 

1 6. Sociaal domein Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 170,5 148,1 2019 

1 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 11,9 10,9 2019 

1 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdbescherming % 1 1,1 2019 

1 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdreclassering % 0,4 0,5 2018 

1 6. Sociaal domein Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners 660 576 2019 

1 7. Volksgezondheid en Milieu Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner 122 136 2018 

1 7. Volksgezondheid en Milieu Hernieuwbare elektriciteit % 6,7 Geen 
data 

2018 

5 8. Vhrosv Gemiddelde WOZ waarde x €1.000 276 Geen 
data 

2019 

2 8. Vhrosv Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 6,4 9,3 2019 

2 8. Vhrosv Demografische druk  % 84,3 79,4 2020 

5 8. Vhrosv Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden € 742 749 2020 

5 8. Vhrosv Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden € 831 827 2020 

 
 


