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1 BV Perspectiefnota 2022 
 
Toelichting: 
In deze Perspectiefnota vragen we de gemeenteraad om richting te 
geven aan de voorbereiding van de nieuwe meerjarenbegroting. 
Belangrijker nog is de strategische route die we willen en moeten 
volgen om te zorgen dat het financieel meerjarenperspectief reëel 
en meerjarig structureel in evenwicht komt. We informeren de 
raad over onze gewenste koers in 2022 en de daarbij behorende 
beleidsvoornemens. In de wetenschap dat de financiën structureel 
niet aanwezig zijn, doen we tevens een voorstel voor 
uitgangspunten voor een behoudende programmabegroting 2022 
zodat we ons financieel perspectief zo min mogelijk verslechteren. 
Tot slot doen we in de Perspectiefnota een voorstel om ons 
gezamenlijk voor te bereiden op de strategische heroriëntatie die 
nodig is om meer grip op en stabiliteit op onze financiën te krijgen. 
En om met elkaar te kunnen bepalen of we op de lange termijn nog 
wel de gemeente kunnen zijn die we willen zijn. Voor 2022 is 
bestuurlijke zelfstandigheid het uitgangspunt. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met de Perspectiefnota 2022; 
2. Deze Perspectiefnota 2022 ter kennisname voor te leggen 

aan de gemeenteraad; 
3. In te stemmen met het concept raadsvoorstel en -besluit. 
4. Aanvullende beleidsvoornemens die na de 

Perspectiefnota 2022 worden geïnitieerd uitsluitend na 
een collegebesluit, inclusief dekkingsvoorstel, in de 
begroting 2022 op te nemen. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 SO Kwijtschelden huur sportverenigingen okt-dec 2020 
 
Toelichting: 
In dit voorstel wordt aan het college gevraagd om een standpunt in 
te nemen ten aanzien van het opnieuw kwijtschelden van 
huurbedragen aan amateursportverenigingen. Op basis hiervan kan 
er worden besloten om een beroep te doen op de regeling 
“Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 Q4 
2020” (TVS), en vervolg op dezelfde regeling waarvoor de 
gemeente in Q2 reeds een aanvraag heeft gedaan. 
 
Besluit:  
1)      Besluiten tot het kwijtschelden van 45% van de huurlasten 
voor het gebruik van de gemeentelijke 
buitensportaccommodaties door amateursportverenigingen in de 
periode van 1 oktober tot 31 december 2020. 
2)      Besluiten tot het kwijtschelden van de volledige huurlasten 
voor het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodatie 
(Haspel) door de amateursportverenigingen in de periode van 1 
oktober tot 31 december 2020. 
3)      Besluiten om de eventueel niet door het rijk 
gecompenseerde huurinkomsten op te nemen in de jaarrekening 
2021. 
4)      Besluiten om de wethouder sport te machtigen om namens 
de gemeente Goirle een aanvraag voor de regeling 
“Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19” 
in te dienen (voor 3 mei 2021). 

 
 
  


