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Uitkomsten eerste inwonerpanel

512 inwoners vulden de vragenlijst over bezuinigingen in. Zij zijn lid van het
inwonerpanel of klikten op de link via sociale media of onze website. We gebruiken de
uitkomsten bij het maken van de ﬁnanciële plannen voor 2021.
De gemeente moest de laatste jaren meer geld uitgeven aan jeugdhulp en
maatschappelijke ondersteuning dan er was. Daardoor staat de gemeente er nu
ﬁnancieel slecht voor en moeten we in 2021 en de jaren daarna bezuinigen.
Dat betekent dat de gemeenteraad keuzes moet maken. De deelnemers aan het
onderzoek gaven hun mening over wat ze belangrijk vinden en hun ideeën voor
bezuinigingen. De uitkomsten van dit onderzoek neemt de gemeenteraad mee als ze in
het najaar besluiten neemt over de plannen en uitgaven voor volgend jaar.
Bedankt dat u meedeed! In deze nieuwsbrief leest u meer over de uitkomsten.

Top 5 redenen om in de gemeente Goirle te wonen:

512 DEELNEMERS
Voldoende voor betrouwbare
uitspraken over de mening van de
inwoners over bezuinigingen

1.
2.
3.
4.
5.

het dorpse karakter (58%)
de groene woonomgeving (57%)
de woning waarin mensen wonen (48%)
de veilige woonomgeving (40%)
partner, vrienden of familie wonen er ook (37%)

Interessant:
Deze top 5 bevestigt de uitkomsten van het inwonerpanel over de
Omgevingsvisie. Daaraan deden veel minder mensen mee maar
hierover zijn inwoners het dus eens. Kwaliteiten om te behouden.

Veel onderwerpen verdienen aandacht van gemeente:
Aan welke onderwerpen moet de gemeente Goirle in ieder geval aandacht geven?
Er zijn veel thema’s die hoog scoren. Dus veel inwoners vinden dat veel onderwerpen
aandacht van de gemeente verdienen. De meest genoemde thema’s zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Veiligheid
Culturele voorzieningen
Natuur en landschap
Gezondheid, welzijn en zorg
Wonen

Zelf doen

60% denkt dat inwoners taken goedkoper kunnen uitvoeren dan de gemeente. De
meeste mensen (73%) zeggen ook dat ze (misschien) wel klusjes willen oppakken,
bijvoorbeeld in het groenonderhoud. Het verder onderzoeken waard!
Een grote groep (56%) is bereid om meer te doen of te betalen voor hun
sportvereniging. Verder zien inwoners vooral een rol voor zichzelf bij sociale contacten
tussen inwoners (71%), sociale veiligheid (64%), participatie van inwoners (53%),
duurzaamheid (46%), afvalinzameling (44%) en gezonde leefomgeving (42%).
Ongeveer een derde vindt dat inwoners ook iets kunnen doen aan verkeersveiligheid,
onderhoud openbare ruimte, toezicht en handhaving, zorg en welzijn en (behoud)
voorzieningen.

Deze voorzieningen zijn nodig om de komende 10 jaar
prettig te leven in Goirle:

Bekijk het volledige
rapport op
www.goirle.nl/inwonerpanel

1.
2.
3.

Centrum voor het bezoek van culturele activiteiten (56%)
Bibliotheek (48%)
Onderwijsvoorzieningen (42%)

Inwoners zijn verdeeld over de vraag of ze hiervoor meer willen betalen.

Meebetalen aan zorg en ondersteuning?

42%

38%

13%

7%

Ja

Misschien

Nee

Weet ik niet

Waar kan de gemeente op bezuinigen?
Bezuinigen op hulp aan ouderen, kinderen,
jongeren en mensen die weinig geld hebben

11

71

18

Sterkste schouders dragen zwaarste lasten

56

19

25

Gemeente moet inwoners met weinig geld ondersteunen

53

18

29

Bezuinigen op sport

25

47

28

Bezuinigen op culturele voorzieningen

28

44

28

Verhoging ozb

39

34

27

Gemeente moet burgerinitiatieven ondersteunen

50

26

23

250 ideeën
kregen we over waar de gemeente
op kan bezuinigen of hoe we de
inkomsten kunnen verhogen.
U kunt alle opmerkingen nalezen in
de bijlage bij het onderzoeksrapport
op:

www.goirle.nl/inwonerpanel

Vervolgstappen
Op dit moment rekenen en schrijven we aan de ﬁnanciële plannen.
De inbreng van inwoners nemen we daarin mee. Het resultaat is de begroting 2021.
Het college van burgemeester en wethouders presenteert deze begroting op
25 september 2020 en legt deze voor aan de gemeenteraad. De raad besluit hierover.

De gemeenteraad bespreekt de begroting op:
• Beeldvormende vergadering:
• Oordeelsvormende vergadering:
• Besluitvormende vergadering:
De vergaderingen kunt u online volgen via:

6 oktober 2020
27 oktober 2020
10 november 2020

https://raad.goirle.nl/.

De begroting en bijlagen vindt u vanaf 25 september 2020 op www.goirle.nl.
U kunt uw mening geven aan de raad.
U kunt hierover een brief sturen of inspreken tijdens de vergadering op 6 oktober.
Meer informatie hierover kunt u vragen aan de griﬃe via gemeenteraad@goirle.nl.

Nog geen lid van het inwonerpanel?
Laat je mening horen en denk met ons
mee! Aanmelden via
www.goirle.nl/inwonerpanel

