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1.1 INKOMSTENBRONNEN VAN GEMEENTEN
Om gemeentelijke taken te kunnen uitvoeren hebben gemeenten een aantal inkomstenbronnen: 

• Rijksmiddelen (gemeentefonds en specifieke uitkeringen)
• Belastingen en heffingen (bv. OZB)
• Bouwgrondexploitaties en overige bronnen

Bekijk ook het filmpje van de VNG over inkomstenbronnen.

Uit deze inkomsten moet de gemeente de wettelijke taken en eigen ambities financieren. Dat betekent in 
veel gevallen keuzes maken over de uitgaven. Dat is niet eenvoudig: het liefst willen we zoveel mogelijk 
voor onze inwoners en ondernemers realiseren. Een alternatief is om te zorgen voor meer inkomsten. 
Hoe meer inkomsten, hoe meer er mogelijk is. 

Veel gemeenten zijn voor het grootste deel van hun inkomsten afhankelijk van het Rijk. In Goirle is die 
afhankelijkheid 70%. Dat betekent dat als het Rijk minder ter beschikking stelt, we onze uitgaven daar 
onmiddellijk op moeten kunnen aanpassen ter voorkoming van ‘rode cijfers’.  

De mogelijkheden voor gemeenten om eigen inkomsten te genereren zijn beperkt. Door verhoging van 
belastingtarieven kan de nog onbenutte belastingcapaciteit worden gerealiseerd.  Deze wordt berekend 
als het verschil tussen de huidige tarieven én de tarieven die van toepassing zouden zijn indien Goirle 
een art. 12 gemeente (onder toezicht van de Provincie) zou zijn. Goirle heeft een onbenutte belasting
capaciteit van € 691.000 (te realiseren op onroerendezaakbelasting). Verhoging van belastingtarieven en 
daarmee de lasten voor onze inwoners is doorgaans een politiek uitgebreid bediscussieerd onderwerp. 
Tot slot kan exploitatie van bouwgronden als inkomstenbron dienen. De bescheiden grondpositie van 
Goirle zorgt dat de mogelijkheid om op die manier aanvullende inkomsten te vergaren beperkt is. We zijn 
en blijven daarom in grote mate afhankelijk van de rijksinkomsten. 

1.2 WAT IS DE ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS?
De gemeente ontvangt geld via de algemene uitkering van het gemeentefonds. De raad is voor de alge
mene uitkering grotendeels vrij in de keuze waarvoor ze deze ‘algemene dekkingsmiddelen’ wil inzetten. 

Bij de algemene uitkering is soms ook sprake van integratie-uitkeringen en decentralisatie uitkeringen. Deze 
gelden zijn ‘in principe’ geoormerkt. Een voorbeeld zijn de gelden die we krijgen via de decentrali satie  
uitkering participatiewet voor het onderdeel Wsw: deze worden één op één doorbetaald aan het 
Wsw-bedrijf. Daarnaast krijgen we in de algemene uitkering extra gelden voor nieuwe taken die op ons 
afkomen, de zogenaamde taakmutaties. Voor meer informatie over de werking van het gemeentefonds  
is dit een verhelderend filmpje: Hoe werkt het gemeentefonds?

De algemene uitkering is vrij besteedbaar voor gemeenten. Het rijk doet suggesties waar het geld aan 
besteed kan worden. Hiermee wordt het geld niet geoormerkt en de omschrijving is ook niet een kader 
van hoe je het geld moet uitgeven. Welke bestedingsdoelen de gemeente Goirle wil financieren, is een 
beleidskeuze van de raad in de P&C-cyclus. 

Daarnaast kunnen via andere Ministeries gelden beschikbaar komen. Vaak worden deze verstrekt in de 
vorm van een specifieke uitkering; geoormerkte gelden waar ook bij het Rijk verantwoording over  
afgelegd moet worden. 

1.   OPGAVE FINANCIËN EN PLANNING & CONTROL



De Rijksoverheid informeert de gemeenten via circulaires in mei, september en december over de  
omvang en de verdeling van het gemeentefonds. Als het kabinet met Prinsjesdag kenbaar maakt méér 
geld te zullen uitgeven, is dat van invloed op het gemeentefonds en daarmee ook op het geld dat  
gemeenten daaruit ontvangen (‘samen trap op, samen trap af’). Daar tegenover staat dat ook als het 
kabinet zal bezuinigen, dat ook nadelig doorwerkt op het geld dat gemeenten ontvangen.

Een keer in de vier jaar vindt een evaluatie plaats van de normeringssystematiek. Eind 2021 is het resultaat 
van de recente evaluatie naar de Eerste en Tweede kamer gestuurd. De voorstellen zijn erop gericht om 
met name de stabiliteit van de systematiek van het gemeentefonds te verbeteren. Gemeenten zijn  
gebaat bij meer stabiliteit in hun inkomsten, zodat ze hun bestedingspatroon daarop beter kunnen  
afstemmen.

Inmiddels heeft de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer meegedeeld dat “om een 
stabielere financiering” voor de medeoverheden te realiseren en hun autonomie te vergroten in de  
komende jaren een nieuwe financieringssytematiek voor de periode na 2025 wordt uitgewerkt waarbij 
de mogelijkheid van een groter eigen belastinggebied wordt betrokken. Nadere uitwerking, in gesprek 
met de overheden, zal nog plaatsen.

Op 15 december jl. presenteerden VVD, D66, CDA en ChristenUnie het coalitieakkoord ‘Omzien naar 
elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Met het oog op de begrotingsvoorbereiding en de coalitie-
besprekingen is het van belang z.s.m. zicht te krijgen op de financiële gevolgen van het coalitieakkoord 
voor gemeenten. Het ministerie van BZK zegde daarom toe om eind maart, vooruitlopend op de Mei
circulaire 2022, een eerste doorkijkje te geven krijgen van de financiële gevolgen voor alle gemeenten. 
Deze doorrekening zal gebaseerd zijn op stand coalitieakkoord. Inmiddels zijn er mondiale  
ontwikkelingen (o.a. situatie in Oekraïne) die de gemeentelijke financiën verder onder druk zetten.  
Lees hier de hoofdlijnen van het regeerakkoord.

1.3 HERIJKING GEMEENTEFONDS 
In 1997 is de Financiële verhoudingswet voor het laatst herzien. Sinds die tijd is er veel veranderd in de 
taken die gemeenten voor het Rijk uitvoeren. Daarom worden de financiële verhoudingen tussen het Rijk 
en gemeenten momenteel herzien. Eén van de wijzigingen richt zich op de herijking van het gemeente-
fonds: de manier waarop de rijksmiddelen over de gemeenten in Nederland worden verdeeld. 
Dat gebeurt met behulp van een verdeelmodel met lokale aantallen en uniforme maatstaven en zorgt  
ervoor dat we ‘algemene dekkingsmiddelen’ hebben om wettelijke taken en lokale beleidskeuzes te  
kunnen financieren. 

Er is in 2021 veel te doen (geweest) over het nieuwe verdeelmodel. Ondanks dat de herijking voor het 
Rijk vooralsnog een ‘budget neutrale’ exercitie is, zijn de effecten voor de gemeenten in Nederland groot 
en divers. Zo zijn er voordeel- én nadeelgemeenten.  
Goirle bevindt zich in de categorie ‘forse nadeelgemeenten’. Dat betekent dat we mogelijk op termijn 
jaarlijks € 3,3 miljoen minder inkomsten vanuit het Rijk zullen ontvangen. 

Overigens is de ‘budgetneutraliteit’ voor het Rijk ook nog onderwerp van discussie: behalve een recht
vaardiger herverdeling is het algemene geluid bij gemeenten (VNG) ook dat ‘de koek groter moet’. 
Kortom: het geld moet niet alleen anders onder de gemeenten worden verdeeld, er moet ook meer te 
verdelen komen, gezien de extra taken die de afgelopen jaren bij gemeenten zijn weggelegd. 

Het demissionaire kabinet vond dat een definitief besluit over de herijking na de 2e kamer verkiezingen 
van 2021 aan een nieuw kabinet was. Vanwege het moeizame formatieproces na de 2e kamer verkiezingen 
is een definitief besluit over de herijking niet meer in 2021 genomen. De invoeringsdatum voor de  
herijking was al eerder uitgesteld en is nu voorzien voor 2023. 



1.4 RIJKSMIDDELEN JEUGDSTELSEL
In 2015 hebben een aantal decentralisaties van taken vanuit het Rijk naar de gemeenten plaatsgevonden.  
Het Rijk besloot onder andere de taak voor jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugd
reclassering) bij de gemeenten te beleggen. Sindsdien is er veel te doen geweest over de rijksmiddelen 
voor financiering van het jeugdstelsel. Veel gemeenten kwamen in grote financiële problemen door het 
ontbreken van grip op de uitgaven in de jeugdzorg.

In 2019 heeft het Rijk onderkend dat gemeenten op het terrein van het gedecentraliseerde jeugdstelsel 
structureel middelen tekort komen. Nadat eerder incidentele middelen ter beschikking werden gesteld 
voor de jaren 2019, 2020 en 2021 werd in de Meicirculaire 2020 ook voor 2022 een bedrag van  
€ 300 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld. Vanwege de voortdurende financiële problemen die de 
jeugdzorgtekorten bij gemeenten veroorzaken en in afwachting van een structurele oplossing waarvoor 
het nieuwe kabinet aan de lat staat, heeft het Rijk in de Meicirculaire 2021 van het gemeentefonds ook 
voor 2021 middelen ter beschikking gesteld. Landelijk is een bedrag van € 613 miljoen beschikbaar  
gesteld. 

Het Rijk keert via het gemeentefonds de middelen in een drietal delen uit: 

1. Een deel wat bestemd is om gemeenten in staat te stellen om de consultatiefunctie ggz vorm  
te geven. 

2. Wachtlijsten bij lichtere jeugdhulpproblematiek tegen te gaan. 
3. Verdringing van andere uitgaven bij gemeenten tegen te gaan. 

Op basis van overleg tussen staatssecretaris en VNG, naar aanleiding van de uitspraak van de arbitrage
commissie is in 2022 landelijk € 1,314 miljard extra middelen ter beschikking gesteld. Voor de gemeente 
Goirle betekent dit in 2022 € 1.477.000 extra middelen voor de jeugdzorg, deze zijn in de september-
circulaire 2021 verwerkt. 

Voor de jaren 2023 en 2024 heeft de arbitragecommissie bedragen genoemd van € 1,6 miljard, aflopend 
naar € 800 miljoen in 2028. Hoeveel middelen de gemeente Goirle ontvangt staat verder op in de tabel 
met het financieel perspectief. Het Rijk houdt vast aan een structurele oplossing door een combinatie 
van middelen en maatregelen waarmee het jeugdstelsel op de lange termijn beter houdbaar wordt. 
Landelijk was daartoe door partijen een hervormingsagenda  Jeugd opgesteld, welke naar aanleiding van 
het nieuwe regeerakkoord tijdelijk ‘on hold’ is gezet. 



1.5	 DE	PLANNING	&	CONTROL-CYCLUS
Planning en control is het geheel van activiteiten dat moet worden uitgevoerd: 

• Als uitkomst van een bestuurlijk proces (planning);
• Om duidelijk te maken wat er in een bepaalde periode moet worden gerealiseerd (gedefinieerd in 

termen van resultaat (output) en beoogde effecten (outcome);
• Voor het signaleren van afwijkingen en het adviseren over noodzakelijke bijstellingen (control);
• Om verantwoording over de mate waarin de doelstellingen op een juiste (rechtmatigheid) en  

doelmatige wijze (efficiency) worden gerealiseerd (effectiviteit) af te leggen.

In planning en control zijn dus twee belangrijke processen onlosmakelijk met elkaar verbonden: sturen 
en beheersen. De verbinding tussen die twee processen bestaat uit de informatievoorziening. Een  
goede planning en control-cyclus biedt een belangrijke waarborg voor betrouwbare informatie over de 
behaalde resultaten. 

Het inbedden van planning en control op elk niveau van een organisatie ligt daarom voor de hand. Hoe 
dat inbedden van de planning en control-cyclus in een organisatie plaatsvindt, hangt van veel factoren 
af. Bijvoorbeeld van de omvang en complexiteit van de organisatie en haar producten en diensten, de 
branche, de organisatiecultuur, de volwassenheid of de levenscyclus van de organisatie en de geldende 
wet- en regelgeving. Of dat inbedden succesvol is, wordt sterk beïnvloed door de kennis en kwaliteit van 
de medewerkers die zich met planning en control bezig houden. En dat is feitelijk de hele organisatie. 

Een coalitieakkoord wordt opgesteld voor een 4-jaarsperiode. Dit akkoord wordt doorvertaald in een 
bestuursakkoord/uitvoeringsprogramma voor het college, ook weer voor eenzelfde 4-jaarsperiode.  
Vervolgens wordt de jaarlijkse Plan Do Check Act-cyclus genaamd Planning & Control cyclus daaraan  
verbonden, waarbij steeds een aantal W-vragen centraal staan om te sturen en te beheersen: 

Die sturing en beheersing vindt plaats door raad, college, management en medewerker. Ieder doet dat 
passend bij zijn rol en heeft daardoor een informatiebehoefte die daar ook bij past. Jaarlijks ontvangt de 
raad een aantal vaste P&C-producten, die in meerdere of mindere mate moeten voldoen aan wet- en  
regelgeving vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), Besluit Accountantscontrole  
Decentrale Overheden (BADO) of afspraken die de raad zelf vastlegt in bijvoorbeeld de financiële  
verordening. 



Welke	P&C	producties	ontvangt	de	raad
De globale beleids- en financiële kaders voor het komende begrotingsjaar legt de raad vast in de  
Perspectiefnota. De raad neemt daarover (m.u.v. in dit verkiezingsjaar) meestal voor de zomer een  
besluit, zodat deze kaders door het college kunnen worden gebruikt voor het opstellen van de  
programmabegroting die in het najaar door de raad wordt behandeld. 
In de begroting worden aan de hand van programma’s, thema’s en/of taakvelden de in het schema 
genoemde W-vragen, aangevuld met lokale, en  verplichte BBV-indicatoren per onderwerp bepaald en 
vastgelegd. Belangrijk daarbij is het onderscheid in rollen: de raad bepaalt wat hij wil bereiken, het  
college stelt voor op welke manier hij dat denkt te realiseren en hoe het daarover verantwoording aflegt. 
De vastgestelde begroting moet uiterlijk op 15 november bij de Provincie als toezichthouder worden  
ingediend en moet een realistisch en evenwichtig financieel beeld schetsen. Voor het komende jaar, 
maar ook op langere termijn. 
Zodra het jaar eenmaal is gestart informeert het college de raad met tussentijdse rapportages (in Goirle 
heten deze bestuursrapportages, Buraps). Vorm, inhoud en de momenten waarop deze Buraps worden 
gepresenteerd is gespreksonderwerp in het audit comité en kan een gemeente lokaal bepalen. Met de 
Buraps wordt de raad geïnformeerd over voortgang en eventuele afwijkingen, en kan hij waar nodig 
bijsturende besluiten nemen. Daarnaast vindt actualisatie van de begroting in het kader van rechtmatig
heid plaats bij de Buraps. 

Tot slot vindt na afloop van een begrotingsjaar de verantwoording door het college plaats in de  
jaarstukken: zowel beleidsmatig (jaarverslag) als financieel (jaarrekening). 
De jaarstukken worden door de accountant gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende verklaring 
bij de raadsbehandeling. Voor de zomer (van het volgende jaar) besluit de raad over de jaarstukken.  
Ook de jaarstukken moeten tijdig bij de Provincie worden ingediend (15 juli).  

De meest recente, door de raad vastgestelde producten in de P&C-cyclus van de gemeente Goirle vindt u hier.



Begin 2021 werd eindelijk duidelijk hoe de voorgenomen herijking van het gemeentefonds voor Goirle 
zou uitpakken. Dat viel fors tegen: begin 2021 dreigde Goirle jaarlijks € 87 per inwoner minder te ontvangen, 
oftewel jaarlijks ruim € 2 miljoen minder inkomsten. Weliswaar is voorgesteld dit bedrag trapsgewijs in 
te voeren (€15 per inwoner per jaar) en gemaximeerd op € 60 per inwoner, tot het moment van tussen-
evaluatie, welke in 2026 door het ministerie is gepland. De keerzijde is dat na de eerste aankondiging  
de kortingsbedragen voor Goirle steeds fluctueerden tussen de € 2 miljoen korting per jaar (€ 87 per 
inwoner) tot zelfs € 3,4 miljoen korting per jaar (€ 139 per inwoner). 

In onderstaande grafiek is het verloop in 2021 van de totale herverdeeleffecten (hve) per gemeente 
opgenomen. Het kortingsbedrag varieert dus met elke nieuwe publicatie, maar wel met een rode draad 
voor Goirle: duidelijk is dat we fors minder inkomsten tegemoet moeten zien vanaf 2023.

2.   HOE ZIET DE OPGAVE ERUIT IN GOIRLE?
2.1 GOIRLE IS EEN FORSE NADEELGEMEENTE BIJ DE HERIJKING VAN HET GEMEENTEFONDS

Zowel ambtelijk als bestuurlijk zet Goirle alles in het werk om de nadelige effecten van de herijking te 
verminderen en/of verzachten. Het mag niet zo zijn dat een meer dan 200 jaar oude bestuurs- én  
financieel krachtige gemeente nu door dit nieuwe verdeelsysteem in de problemen komt. Naast contact 
met ‘lotgenoten’ op diverse plekken in Nederland, trekken we daarom ook in regionaal verband met  
elkaar op. Niet alleen met gemeenten van vergelijkbare grootte, maar bijvoorbeeld ook met de  
gemeente Tilburg. Er is zelfs contact met leden van de Tweede Kamer om de nijpende situatie van  
onze gemeente onder de aandacht te brengen. 



2.2 UITGAVEN EN INKOMSTEN ZIJN NIET IN EVENWICHT
De ambities in Goirle zijn, net als ons takenpakket, groot. Zeker sinds de drie decentralisaties in 2015 van 
de jeugdzorg, Participatie en Wmo. We maken veel zaken waar in Goirle. Daarbij geven we echter al jaren 
meer uit dan we te besteden hebben. De financieringsproblematiek van het Sociaal Domein is daarbij 
één van de pijnpunten. We verlenen zorg en ondersteuning, maar het Rijk stelde er nog niet voldoende 
structurele inkomsten tegenover. 
Ook spelen een aantal grote opgaven waarvoor in de meerjarenramingen nog geen middelen zijn  
opgenomen. Denk aan de woningbouwopgave of de klimaat- en energieopgave (REKS). Maar ook  
bijvoorbeeld het vinden van voldoende middelen voor de uitvoering van een, momenteel op te stellen, 
Integraal Huisvestings Plan onderwijs of het MJOP Sportaccommodaties. In de zomer van 2021 voerde 
BMC een analyse uit van de situatie in Goirle, ook in relatie tot gelijksoortige gemeenten van vergelijk-
bare omvang. Deze analyse is gepresenteerd en besproken in de raadsvergadering van 2 november 2021 
in het kader van de Strategische Heroriëntatie.

Op hoofdlijnen, en met de begroting 2022 als uitgangspunt, ziet ons financieel perspectief er de komende 
jaren als volgt uit:

2.3 ONZE RESERVES ZIJN FORS VERMINDERD
De begrotingen van 2020 en 2021 vertoonden in eerste instantie een miljoenentekort. Met behulp van 
een uitgebreid dekkingsplan, daarbij behorende maatregelen tot uitstel en/of afstel van activiteiten, 
bezuinigingsmaatregelen én inzet van de algemene reserve slaagden raad en college erin om uiteindelijk 
toch sluitende begrotingen aan de Provincie te kunnen aanbieden. Daarmee leek ons huishoudboekje 
weer voor een jaar op orde. 

Het blijkt echter steeds ingewikkelder en niet meer realistisch noch wenselijk om met ‘ad hoc’  
bezuinigingsmaatregelen op korte termijn een financieel gat te dichten. Bovendien vertoonden de  
gerealiseerde jaarrekeningcijfers achteraf toch weer tekorten die moesten worden gedekt uit de  
Algemene Reserve. Die biedt op lange termijn onvoldoende dekkingsmogelijkheden: de Provincie staat 
niet toe dat we structurele lasten uit incidentele (reserve)middelen dekken. Bovendien is onze  
reservepositie de afgelopen jaren fors verminderd:



2.4 AMBTELIJKE ORGANISATIE
Continue inspelen op een steeds complexer wordende omgeving, waarin bestaande taken en opgaven 
veranderen en ook nieuwe worden toegevoegd, in een samenleving die steeds complexer en mondiger 
wordt, is een doorlopende uitdaging voor de ambtelijke organisatie. Duurzaamheid, energietransitie, 
huisvesting van arbeidsmigranten, biodiversiteit, erfgoed en cultuur, leefbaarheid, integrale veiligheid en 
de invoering van de omgevingswet zijn zomaar wat actuele thema’s die op dit moment niet alleen de  
bestuurlijke, maar ook de ambtelijke agenda’s bezighouden. Naast de vraag ‘wat’ we moeten doen, speelt 
ook doorlopend de vraag ‘hoe’ we het willen, kunnen en moeten doen een rol. Binnen de interne organi
satie staan thema’s op het gebied van (regionale) samenwerking, organisatieontwikkeling, dienstverlening, 
doorontwikkeling van P&C cyclus en de transformatie sociaal domein ook veelvuldig op de agenda. 

De mogelijkheid om, naast wettelijke taken, ook invulling te geven aan actuele ontwikkelingen en  
bestuurlijke opgaven leidt binnen de ambtelijke organisatie tot de vraag wat nou eigenlijk de rand - 
voorwaarden zijn om dit alles mogelijk te maken. Hiermee wordt bedoeld wat de ambtelijke organisatie 
nodig heeft om de basis verder op orde te krijgen en huidige ambities te kunnen realiseren. Deze  
randvoorwaarden laten zich definiëren in termen van:

• Inrichting en organisatie van taken
• Daarbij benodigde functies
• Omvang en capaciteit: structureel en tijdelijk
• Kwaliteitsniveau, kennismanagement en lerend vermogen
• Werkwijzen, procesmanagement, mate van zelforganisatie, zicht op prestaties, aansturing en risico

beheersing 

De formatiescan van BMC ten behoeve van de strategische heroriëntatie laat zien dat we formatief het 
gemiddeld met minder personeel doen dan de referentiegemeenten. Een beeld wat in eerdere bench
marks ook al naar boven kwam. Hetzelfde en eigenlijk meer willen doen is in de situatie van het hier en 
nu al erg ingewikkeld. Hetzelfde en eigenlijk meer willen doen met (nog) minder middelen en mensen is 
onmogelijk. Daarom zijn we enerzijds trots dat we met een, zeker op onderdelen, relatief beperkte(re) 
formatie in Goirle toch uitvoering geven aan de diversiteit van taken en evenzovele opgaven. Aan de 
andere kant maken we ons zorgen: de ambtelijke organisatie -overigens niet alleen die van Goirle- staat 
onder druk door een aantal (autonome en lokale) ontwikkelingen:

Arbeidsmarktkrapte:
De arbeidsmarkt is in rap tempo veranderd. De vraag naar kwalitatief goede mensen is vele malen 
groter dan het aanbod. Dat leidt tot langdurig openstaande of zelfs niet invulbare vacatures, met als 
gevolg dat (duurdere) externe inhuur soms onvermijdelijk is. En ook dat is in sommige situaties niet 
meer mogelijk omdat ook passende inhuur niet voorhanden is.

Mobiliteit:
Deze zelfde arbeidsmarkt leidt er toe dat onze eigen medewerkers juist mogelijkheden gaan zien elders. 
Als kleine organisatie zijn we nu eenmaal beperkt(er) in het bieden van een ontwikkelperspectief. De 
uitstroom neemt toe, terwijl de instroom geen gelijke tred houdt.

Belastbaarheid en werklast:
Het effect van bovengenoemde ontwikkelingen leidt tot toename van de werkdruk bij blijvende  
collega’s waardoor (langdurige) uitval op de loer ligt. Hierbij aangevuld dat de huidige werklast  
(al langere tijd) niet in evenwicht is met de belastbaarheid.

Verbeter-	en	innovatiekansen:
We richten ons in het hier en nu veelal tot uitvoering van de primaire processen. Tijd om stil te staan, na 
te denken, te evalueren en door te ontwikkelen is er eigenlijk onvoldoende. Bovendien laat de financiële 
positie van de gemeente en de bestaande bezuinigingsopdrachten op bedrijfsvoering, investeringen op 
het vlak van personeel  en bedrijfsvoeringsprocessen niet of nauwelijks toe. Om diezelfde reden is er 
vaak geen financiële armslag om te innoveren, juist om het werk efficiënter te kunnen laten verlopen. 



3.1 GOIRLE NEEMT REGIE OVER HAAR TOEKOMST: DE STRATEGISCHE HERORIËNTATIE
Als inkomsten afnemen en je wil de balans behouden, is het onvermijdelijk dat je ook je uitgaven daarop 
aanpast. De raad van Goirle heeft ervoor gekozen niet met ‘ordinaire bezuinigingen’ te willen snijden in 
datgene wat in de loop der jaren zorgvuldig is opgebouwd. Als we ons uitgavenpatroon moeten aanpassen, 
dan wel zodanig dat we de gemeente blijven die we willen zijn en ons nog herkennen in het Goirle van 
2040. Daarom bereiden we ons sinds medio 2021 voor op een strategische heroriëntatie. Dat is een  
strategische discussie door de raad waaruit uiteindelijk een gezamenlijk toekomstbeeld voor een veer
krachtige en (financieel) weerbare gemeente Goirle zal worden bepaald. 
Eind juni 2021 heeft de raad zijn projectopdracht voor die heroriëntatie geformuleerd. In november  
besprak de raad de opgeleverde beleidsnota. Gedurende het proces hebben we met behulp van de 
raadswerkgroep diverse klankbordsessies plaatsgehad.

We schetsten daarin scenario’s over mogelijke toekomstbeelden. Daarnaast verschaften we inzicht in 
onze huidige financiële positie, ook in een benchmark met vergelijkbare gemeenten. Deze informatie 
bleek nog onvoldoende diepgaand om belangrijke keuzes voor de toekomst van Goirle te maken. Kiezen 
bleek complexer dan eerder gedacht. De opdracht krijgt daarom een vervolg in 2022 zodat aanvullende 
informatie kan worden verzameld: zowel op de grote opgave-dossiers als in onderzoeksvragen die  
ontstonden naar aanleiding van de benchmarkanalyse. Bovendien laat de oude raad een definitief  
besluit, over de koers die moet worden ingezet, aan de nieuwe raad na de verkiezingen. 

Ook tijdens de overgang van oude naar nieuwe raad blijft de strategische heroriëntatie en de daarmee 
verbonden onderzoeken en inzichten ambtelijk en bestuurlijk op de agenda. Zelfs als de nieuwe raad uit
eindelijk geen keuze wenst te maken verschaft het ons zinvolle inzichten die ons in staat stellen continu 
te verbeteren en de juiste dingen te doen. 

3.   ACTUELE DOSSIERS I.R.T. DE OPGAVE



3.2	 STRATEGISCHE	HERORIËNTATIE	–	DEELOPDRACHTEN	
Sociaal Domein
Uit de financiële analyse van BMC in het kader van de Strategische heroriëntatie komt naar voren dat de 
gemeente Goirle meer geld uitgeeft dan we binnenkrijgen. Het sociaal Domein is hierin een uitschieter. 
We zijn een projectfase 1 grip op het sociaal domein gestart. Met dit project willen we kunnen duiden 
hoe het komt dat de gemeente Goirle in het sociaal domein meer geld uitgeeft dan vergelijkbare  
gemeenten en daarbij de vraag beantwoorden of we daar iets aan kunnen veranderen.

(Vervangings)investeringen	en	hun	begrotingssystematiek
Onze meerjarenbegroting voorziet mogelijk niet in alle gevallen in voldoende middelen om de  
(toekomstige) vervanging te bekostigen van investeringen om ons voorzieningenniveau in stand te  
houden. Veelal liggen daar (oudere) politieke keuzes en bestuurlijke besluitvorming aan ten grondslag. 
We gaan er vooralsnog van uit dat de nieuwe raad het huidige voorzieningenniveau wenst te  
behouden. Daarom maken we inzichtelijk welke (nog te verwachten) uitgaven samenhangen met ons 
huidige voorzieningenniveau. Zodat u toekomstige besluiten op basis van een zo realistisch mogelijk 
financieel meerjarenperspectief kunt baseren. 
In de begroting 2023 (raads behandeling oktober/november 2022) doen we u voorstellen om de  
volledige investeringsprognose financieel te vertalen in de meerjarenbegroting 2023-2026 en te voorzien 
in financiële dekking voor uitgaven die ná die periode worden verwacht.

Meerjaren	onderhoudsplannen	en	hun	begrotingssystematiek
Tot 2021 richtten we ons in de P&C-cyclus voornamelijk op het aankomende begrotingsjaar. Onze  
beleidscyclus heeft vaak een langere scope en de keuzes die we maken zijn veelal begrotings-
jaaroverstijgend. Zo hebben we meerjaren onderhoudsplannen voor onze wegen, openbare verlichting, 
grond, gebouwen etc. Het is uiteraard van belang dat de meerjarige, financiële vertaling daarvan óók in 
de P&C-cyclus en de meerjarenraming wordt meegenomen. Op die manier voorkomen we dat we op 
enig moment financieel onaangenaam verrast worden door zaken die we van tevoren kunnen voorzien. 
Daarom onderzoeken we of, en zoja welke, financiële risico’s de huidige begrotingssystematiek van onze 
onderhoudsplannen met zich meebrengt. En bereiden we een voorstel aan de raad voor (bij de begroting 
2023) om, indien nodig, deze te elimineren, dan wel een bewuste keuze te maken deze te laten bestaan. 

Reserves en voorzieningen
Een kans om eventuele financiële risico’s voor de exploitatie, die voortkomen uit de hierboven geschetste 
onderzoeken, te elimineren ligt in de vorming van bestemmingsreserves en/of voorzieningen. 
Om dit inzichtelijk te maken kijken we naar de volgende vragen:
• Hoe maakt Goirle op dit moment gebruik van reserves en voorzieningen.
• Welke voor- en nadelen kleven daaraan
• Welke gemaakte keuzes liggen aan de huidige begrotingssystematiek ten grondslag
• Hoe kan het anders
We adviseren de raad daarna over de mogelijkheden. 

Versterken budgetbeheer
Onze exploitatie kleurt ‘rood’ in het BIGTIRE onderzoek. BMC beveelt daarbij aan om bij de diverse  
beleids- en bedrijfsvoering onderdelen van de gemeente Goirle op zoek te gaan naar efficiency- 
verbeteringen en wellicht een gerichte beleidskeuze te maken in uit te voeren activiteiten in relatie tot 
de te bereiken doelen. Wij vertaalden dat naar een kritische blik op de wijze waarop we afwegen,  
begroten, uitvoeren, bijsturen. Onze ‘PDCA-cyclus’ op budgetbeheer dus. Deze deelopdracht is vooral 
intern gericht en maakt onderdeel uit van de doorontwikkeling van onze Planning & Control-cyclus  
(zie 3.4). We leveren hier geen apart deelproduct op voor de raad. 

De effecten van dit interne onderzoek moeten vooral leiden tot interne verbeterslagen die ervoor  
moeten zorgen dat de P&C cyclus zodanig verbetert, dat de raad zijn kaderstellende en controlerende rol 
beter kan uitvoeren.

 



3.3 BEDRIJFSVOERING, FORMATIE EN TAAKSTELLENDE BEZUINIGINGEN
Bij de begrotingsbehandeling van boekjaar 2020 heeft de gemeenteraad een taakstellende bezuiniging 
op de bedrijfsvoering/terugdringen formatie opgelegd van € 75.000 in 2020 oplopend naar € 300.000 in 
2025. In de begroting 2022 is een extra taakstelling op bedrijfsvoering/personeel opgenomen van nog 
eens € 75.000 in 2023 oplopend naar € 225.000 in 2025. 

We zijn er in geslaagd om in 2020 en 2021 de opgelegde taakstelling te realiseren. De opgelegde taak
stelling begint echter steeds zwaarder door te wegen. Bij de doorvertaling van het nog op te stellen  
nieuwe coalitie-akkoord in de begroting 2023 zal de daarvoor benodigde formatie opnieuw worden 
herijkt. 



3.4 DOORONTWIKKELTRAJECT PLANNING & CONTROL
We vinden het belangrijk dat raad, college én ambtelijke organisatie beschikken over de juiste informatie om 
hun rol in de Planning & Control cyclus te kunnen vervullen. Daarom heeft, mede op dringend verzoek 
van de raad, sinds begin 2021 het doorontwikkeltraject van de P&C-cyclus een nieuwe impuls gekregen. 
In 2021 verkregen we veel inzicht in de kansen die er liggen om invulling te kunnen geven aan de  
doorontwikkeling van de P&C-cyclus. Zowel op proces, als op beoogd resultaat en de randvoorwaarden 
waaraan moet worden voldaan. We deelden de informatie over zichtbare én onzichtbare ontwikkel-
stappen met het audit comité. Ontwikkelstappen die uiteindelijk zullen bijdragen aan versterking van de 
kader stellende en controlerende rol van de raad, maar bijvoorbeeld ook aan verbetering van actualiteit, 
timing en inhoud van sturingsinformatie, integrale besluitvorming, efficiënter begroten, benutten van 
mandaten, etc. 

Begin 2022 bereiden we het doorontwikkeltraject voor de P&C-cyclus voor dat we met de nieuwe 
raad, na de verkiezingen, in een ‘goed gesprek’ zullen bespreken. Doel van het traject is de (informatie-
voorziening in de) P&C-cyclus te verbeteren op proces en inhoud om daarmee de mogelijkheid voor 
sturing en beheersing, passend bij rol en behoefte, te vergroten. We zoeken daarbij naar balans tussen 
behoeften en de mate en het tempo van realiseerbaarheid binnen de ambtelijke organisatie. Het  
verbeterplan ten behoeve van aansluiting tussen beleids- en P&C-cyclus waartoe door de raad op  
8 februari 2022 besloten werd, maakt daarvan onderdeel uit. 

Belangrijke ontwikkelstappen voor de komende jaren: 

• Definitie en invulling van taken, rollen en verantwoordelijkheden en daarbij passende informatie
voorziening in de P&C cyclus;

• Van kortjarige, naar langjarig perspectief en financieel evenwicht;
• Meer aandacht voor beleidsmatige sturing m.b.v. indicatoren;
• Nadrukkelijker benoemen en monitoren van risico’s;
• Mogelijk nadrukkelijker rol voor ‘taakvelden’ in de P&C cyclus;
• Herijking/doorleving van mandaten van raad, college en ambtelijke organisatie.



3.5 P&C JAARPLANNING 2022
In de P&C-cyclus voor 2022 ontvangt de raad op een aantal vaste momenten producten uit de P&C-cyclus. 
De Provincie Noord Brabant is toezichthouder en de data waarop wettelijk gebonden producten, zoals 
begroting en jaarstukken, ingediend moeten worden staat vast. De overige producten worden in samen
spraak met griffie en audit comité ingepland. Voor 2022 zijn onderstaande momenten gereserveerd.

Voor 2023 wordt in het doorontwikkeltraject van de P&C-cyclus ook de timing en frequentie van P&C-producties 
heroverwogen.



3.6 INVOERING RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING DOOR HET COLLEGE
De rechtmatigheidsverantwoording versterkt de kaderstellende rol van de raad. In de rechtmatigheids
verantwoording worden, op basis van interne controle door het college, de afwijkingen, fouten en  
onduidelijkheden (apart) opgenomen. De accountant blijft toetsen of de jaarrekening getrouw is en 
toetst straks ook of de informatie in de rechtmatigheidsverantwoording getrouw is.

Medio 2021 werd, na vertraging, het wetsvoorstel voor invoering aan de Tweede Kamer aangeboden.  
Die achtte invoering met terugwerkende kracht voor 2021 niet meer realistisch omdat ook Gemeente
wet, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden 
(BADO) moeten worden aangepast. Daarom is besloten tot uitstel voor de invoering naar 2022. Dat  
betekent dat er voor gemeenten aanvullende tijd beschikbaar kwam voor het voorbereidingstraject. 
Het zelf opnemen van de rechtmatigheidsverantwoording heeft gevolgen voor de werkwijze in de  
ambtelijke organisatie en de mogelijke inrichting van een interne controlefunctie. Dat proces doorlopen 
we bij voorkeur samen met de GHO-gemeenten, waarbij lokale verschillen mogelijk blijven. Het meren
deel van de voorbereidende werkzaamheden, waarin ook de raad op diverse besluitvormingsmomenten 
aan zet is, vindt plaats in 2022.




