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Op deze themapagina staan de kennisdossiers die zijn opgesteld ten behoeve van zowel het inwerk
programma van de nieuwe raad als ten behoeve van de strategische heroriëntatie. 

Het project strategische heroriëntatie is gestart in juni 2021. De raad heeft naar aanleiding van de 
beeldvormende vergadering in november 2021 besloten dat zij een procesvoorstel wilde ontvangen. 
Dat procesvoorstel is in februari 2022 vastgesteld door de raad. De eerste opdracht daarin aan het  
college was om op een aantal thema’s kennisdossiers op te laten stellen en om daarnaast een 
SWOT-analyse te maken.

Kennisdossiers
De kennisdossiers zijn in eerste aanleg bedoeld om de nieuwe raad op vlieghoogte te brengen voor de 
Strategische Heroriëntatie. Bij de behandeling van de scenario’s In november 2021 bleek immers dat 
de beelden bij raadsleden over de grote opgaven divers waren. De kennisdossiers bieden een schat aan 
informatie die de nieuwe raad kan helpen tijdens haar inwerkperiode. 

In het procesvoorstel zijn vier inhoudelijke thema’s benoemd waar een kennisdossier over gemaakt is: 
Wonen, Klimaat, Sociaal en Financiën. Per thema is een overzicht gegeven van landelijke en/of regionale 
ontwikkelingen en de Goirlese praktijk. In ieder dossier zijn links opgenomen naar achterliggende  
stukken. Op deze manier krijgt de lezer snel een overzicht en kan daarnaast gericht de diepte ingaan. 

De kennisdossiers bieden zoveel mogelijk objectieve informatie. Ze zijn natuurlijk gebaseerd op onze 
beleidsnota’s en visie’s. Daarin staan wel aanbevelingen en daar horen soms ook uitvoeringsprogramma’s 
bij. In de kennisdossiers zelf staan dus geen aanbevelingen of conclusies. 

Overzicht Ontwikkelingen
In het Overzicht Ontwikkelingen staan onderwerpen die beleidsadviseurs hebben aangedragen. Het 
gaat om onderwerpen die niet in een kennisdossier staan, maar waar de raad de komende vier jaar wel 
een besluit over moet nemen. Ze zijn alleen puntsgewijs opgesomd. Het MT kan hierover meer infor
matie geven wanneer er vragen zijn. 

Swot-analyse
De SWOT-analyse is vooral bedoeld als gespreksstarter voor de nieuwe raad. Aanbevelingen nu daaraan 
toevoegen vraagt om een politieke inkleuring van de analyse en dat is zo vlak voor de verkiezingen voor 
een bijna demissionair college niet meer verstandig. 

Inhoudsopgave:
Het vollegdige pakket bestaat uit de volgende dossiers: 
> Wonen 
> Sociaal
> Klimaat
> Financiën
> Ontwikkelingen komende 4 jaar
> SWOTanalyse




