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1 Het proces 
 

1.1 Aanleiding 

Op 3 juni 2019 heeft de gemeenteraad het voorstel over de Voorjaarsnota van het college voor 
kennisgeving aangenomen. Door de gemeenteraad is vervolgens aan het college de opdracht 
gegeven om met een nieuw voorstel te komen waarin met input van de bevolking is meegenomen.  

Dit moment is het startpunt voor dit dekkingsplan. Het college is met de opdracht van de raad aan de 
slag gegaan en heeft daar 2 sporen in uitgezet. “Héé denk mee” waarbij input van bewoners op de 
begroting is gevraagd en een intern proces waarbij door de ambtelijke organisatie de mogelijke 
bezuinigingsopties in beeld zijn gebracht. Op basis van “Héé denk mee” zijn op 24 september door de 
gemeenteraad de volgende kaders voor een dekkingsvoorstel meegeven aan het college.  

a. Zoek naar samenhang in het aanbod van voorzieningen. Er zijn meer wegen om bepaalde 
doelstellingen te bereiken. Bijvoorbeeld: wat is de toegevoegde waarde van 
buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen en hoe kan die worden verhoogd?  

b. Heroverweeg de rol van gemeente. De gemeente hoeft niet alles zelf te doen, maar heeft wel 
een belangrijke rol in het aanjagen van ontwikkelingen.  

c. Laat inwoners zelf een bijdrage leveren aan instandhouding van de leefomgeving, 
bijvoorbeeld in het beheer van de openbare ruimte.  

d. Laat inwoners meer betalen voor voorzieningen waarvan zij gebruik maken. Voorbeelden die 
genoemd zijn: sportvoorzieningen, muziekonderwijs.  

e. Cultureel Centrum Jan van Besouw is een belangrijke voorziening die behouden moet blijven. 
Onderzoek mogelijkheden voor combinatie van functies, zodat de bezettingsgraad omhoog 
gaat.  

f. Zorg dat inwoners met een smalle beurs kunnen blijven meedoen.  
g. Duurzaamheid is een belangrijk thema. Biodiversiteit in het groen, vermindering afval, goede 

fietsvoorzieningen. Onderzoek de mogelijkheden en consequenties van de invoering van 
betaald parkeren.  

h. Om het voorzieningenniveau op peil te houden is er ruimte voor verhoging van de 
onroerende zaakbelasting.  
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1.2 De interne zoektocht 

Naast het externe spoor zijn ter voorbereiding van de kaders en de keuzes binnen de gemeentelijke 
organisatie door alle afdelingen, per thema, mogelijke bezuinigingsopties in beeld gebracht. Naast de 
thema’s van “Hee denk mee” is intern ook het thema bedrijfsvoering in beeld gebracht. De 
bezuinigingsvoorstellen zijn tijdens verschillende sessies in kaart gebracht en uitgewerkt. Steeds 
vanuit de gedachte dat collega’s kritisch naar de inhoud van hun vak keken en naar het vak van 
anderen. ‘Waarom moet dit zo, kan het ook anders, kan het minder? Zijn er relaties met andere 
opties, is er winst te halen door efficiëntie etc.’ Op basis van deze methodiek is dwars door de hele 
organisatie heen gegaan om opties in beeld te brengen. 

 
Vervolgens zijn alle opties fysiek opgehangen in een ruimte en daar is gezamenlijk gekeken naar 
verbanden en gevolgen. Het college heeft vervolgens, op basis van alle beschikbare opties, keuzes 
gemaakt. Hierbij is door het college vooral gekeken naar haar rol en taak als overheid. ‘Waar zijn we 
van?’ Daarbij is een onderscheid gemaakt in de verschillende rollen die de overheid kan innemen; 

- Sturend: het is de core business van de gemeente; 
- Regie voeren: een combinatie tussen sturing en faciliteren waarbij de gemeente ook een 

aanjagende rol kan hebben; 
- Faciliteren: een ondersteunende rol waarbij partijen zelf inhoudelijk aan zet zijn; 
- Geen rol: Het initiatief en de uitvoering daarvan ligt geheel buiten de taak van de gemeente. 
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1.3 De bezuinigingsopgave 

Voordat de bezuinigingsopgave inhoudelijk vorm gegeven kan worden, is eerst bepaald wat de 
uitgangspositie is. Welk bedrag moeten we halen om in 2023 een sluitende begroting te hebben? 
Hiervoor is het meerjaren perspectief geactualiseerd.  

In dit perspectief zijn de financiële consequenties van de september circulaire van het rijk verwerkt. 
Ook zijn de verwachte extra benodigde budgetten voor de Jeugdzorg meegenomen op basis van de 
meest actuele prognoses en zijn er een paar mutaties in de rentesfeer doorgevoerd. Overigens is in 
de primaire begroting de financiële compensatie vanuit het rijk voor de extra lasten jeugdzorg reeds 
meegenomen. Om de kosten op het sociaal domein verder terug te dringen worden diverse 
beheersmaatregelen getroffen zoals een opgaveteam een en een maatpact. Met het terugdringen 
van de kosten kan worden voorgesorteerd op onder andere de extra kapitaallasten na de bouw van 
het Mill Hill en kosten vanuit de invoering van  de regionale energiestrategie. Dit alles leidt tot de 
onderstaande meerjarenbegroting. 

 
Aanpassing uitkomsten meerjarenbegroting 2020-2023 

   

      

  
2020 2021 2022 2023 

      

 
Uitkomst meerjarenbegroting 2020-2023 -1.677 -1.465 -1.504 -1.756 

      

 
Mutaties: 

    
1. Hoger voordeel herfinanciering 

    

 
hoogrentende leningen  92 92 92 92 

2. Aanpassing rente financieringstekort  83 83 83 83 

3. Nadeel dekking twee geblokkeerde reserves -65 -65 -65 -65 

4. Lagere kosten opslag bouwarchief  20 20 20 20 

5. Effect september circulaire -20 354 436 355 

6. Bijstelling budgetten jeugdzorg  -940 -850 -650 -650 

      

 
Bezuinigingsopgave  -2.507 -1.831 -1.588 -1.921 

 
Om in 2023 dus een sluitende begroting te hebben moet een bezuinigingspakket worden 
samengesteld ter waarde van €1.921.000,- De tekorten in de aanlopende jaren moeten worden 
gedekt uit de AWR of eventuele éénmalige besparingen of opbrengsten. 
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1.4 Basisprincipes bezuinigingen 

Op 24 september heeft de gemeenteraad het college een aantal kaders meegegeven als richting voor 
de bezuinigingen. Naast deze kaders hecht het college aan de kernwaarden, die zij in haar 
toekomstvisie, het bestuursakkoord en de uitvoeringsagenda heeft geformuleerd.  

 
 
Om goede keuzes te kunnen maken, heeft het college de kaders en haar kernwaarden 
samengevoegd tot zes basisprincipes die zijn gehanteerd bij de keuze voor het al dan niet inzetten 
van bezuinigingsopties. 

Richting een duurzame toekomst 

Goirle heeft duurzaamheid als kernwaarde. Ook vanuit de bevolking en de raad komt deze waarde 
duidelijk naar voren. Het gaat hier niet alleen om duurzaamheid op het gebied van milieu en klimaat 
maar ook over duurzaam investeren en duurzaam bezuinigen. In haar bezuinigingen houdt het 
college er rekening mee dat we bijvoorbeeld voorzieningen duurzaam willen behouden voor de 
toekomst. We willen zorgen dat we een solide basis laten staan op basis waarvan de kracht van de 
samenleving zich verder kan ontwikkelen. 
 

Rol van de gemeente 

De kracht van de samenleving is onlosmakelijk verbonden aan de rol van de gemeente. Waar zijn wij 
van? Waar sturen we op? En waar voeren we regie of faciliteren we? Door kritisch te kijken naar 
onze rol en daar waar mogelijk een stapje terug te doen, bieden we anderen de ruimte om zich te 
ontwikkelen. 
 

Kracht van de samenleving 

Onze burgers kunnen zoveel meer! Dat wordt keer op keer duidelijk door alle initiatieven die uit de 
samenleving komen. Burgers worden steeds kritischer en mondiger. Het is tijd om de samenleving de 
ruimte te geven haar eigen verantwoordelijkheid te pakken en het beste uit zichzelf te halen. 
Uiteraard heeft het college hier een ondersteunende, aanjagende of faciliterende rol in.  
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Voorzieningen in samenhang op peil 

Voorzieningen zoals een cultureel centrum zijn belangrijk voor de samenhang in de samenleving. Ze 
bieden een centrale plaats voor ontmoeten en het doen van activiteiten. Dit blijkt ook uit de input 
vanuit de inwoners van Goirle. De raad heeft het college als kader meegegeven dat voorzieningen in 
samenhang en op peil moeten zijn. Om de voorzieningen voor de toekomt te behouden moeten ze 
samenwerken.  
 

Iedereen kan meedoen 

Goirle is sociaal! Dir is één van de kernwaarden die in de toekomstvisie staat. Sociaal betekent goede 
voorzieningen op het gebied van zorg & hulp, Jeugd & onderwijs. Maar het betekent ook dat we er 
naar streven dat iedereen mee kan doen en als daar hulp voor nodig is dan doen we dat!  
 

Sterkste schouders, zwaarste last 

Direct gekoppeld aan de kernwaarde sociaal en het bieden van ondersteuning en faciliteiten staat 
het principe dat de sterkste schouders de zwaarste last dragen. Alleen wanneer we de lasten zo 
verdelen kunnen we het sociale karakter van Goirle overeind houden. Overigens betekent de 
zwaarste last niet alleen een financiële last. Ook in de kracht van de samenleving staan die gene die 
dat kunnen aan de lat om hun organiserend vermogen of hun talenten aan te spreken om er samen 
iets van te maken. 
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2 Bouwstenen 
Bij het maken van het dekkingsvoorstel is gewerkt met een bouwstenen methodiek. Er is een 
basisbouwsteen en ieder thema uit de Héé denk mee sessies is ook een bouwsteen. Iedere 
bouwsteen bestaat uit een aantal verschillende bezuinigingsopties. De opties die zijn ingerekend in 
het voorstel zijn groen. Opties waarvan het college van mening is dat die zeker niet doorgevoerd 
moeten worden zijn rood. De witte vakjes zijn wel mogelijke maar daarvan heeft het college op dit 
moment het uitgangspunt deze niet door te voeren. 
 

2.1 Basisbouwsteen 

Op basis van de inventarisatie van mogelijkheden hebben college en MT een basis gemaakt van 
bezuinigingen die in elk scenario terug komen. De opgave van € 1.921.000 in 2023 is zo groot dat een 
aantal grootschalige basismaatregelen noodzakelijk is. Grootste winst wordt geboekt in besparingen, 
het verhogen van de OZB, het stoppen met taken die op het bordje van anderen liggen en nog wat 
lucht in de begroting. De volgende posten maken deel uit van de basisbouwsteen. 

Organisatie € 200.000 
Om de formatie op orde te brengen, is de afgelopen twee jaar fors geïnvesteerd. Wij hebben dan ook 
niet de indruk dat er veel lucht in de formatie zit. De werkdruk is nog altijd hoog. Besparing op de 
organisatie/formatie zal dan ook (deels) ten koste gaan van uitvoering van (niet wettelijke) taken. 

Temporiseren projecten wegen € 55.000 
Een besparing op het budget voor onderhoud van wegen is het eenmalig niet toekennen van het 
jaarlijkse krediet voor het infraplan. Door achterstand in de uitvoering en daarmee de 
beschikbaarheid van restant kredieten, leidt dit niet tot problemen. Hiermee wordt € 55.000 
bespaard op de kapitaallasten. 

Halveren aantal afvalbakken € 20.000 
Uit een proef van de gemeente Tilburg blijkt dat het halveren van het aantal afvalbakken geen 
invloed heeft op de afvalinzameling. Door het aantal afvalbakken te verminderen en geen aparte 
afvalbakken voor hondenpoep meer te plaatsen, kan € 20.000 worden bespaard. 

Onroerende zaakbelastingen € 930.000 
Om een extra opbrengst van € 930.000 te realiseren, stijgt de belasting met 20% + inflatiecorrectie 
(2,4%) in 2020. In de onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt wat deze verhoging effectief 
betekent voor de woningbezitters in Goirle. 

 
 
  

Woningwaarde Tarief 2019 OZB 2019 stijging Kosten 2020 verhoging in € 
250.000,00€        0,1142% 285,50€   22,40% 349,45€         63,95€                  

350.000,00€        0,1142% 399,70€   22,40% 489,23€         89,53€                  

500.000,00€        0,1142% 571,00€   22,40% 698,90€         127,90€               
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Op dit moment is volgens de ranglijst van de Coelo-gids 2019 35% van de gemeenten goedkoper dan 
Goirle (eigenaren/meerpersoonshuishoudens). Voor de categorie gebruiker meerpersoons-
huishoudens is 18% goedkoper. De verwachting is dat in de huidige situatie meer gemeenten in 
Nederland een OZB verhoging toepassen en dat de gemeente Goirle daarmee niet extreem zal dalen 
op de lijst. In de lijst staat de gemeente met de laagste woonlasten bovenaan. 

 
Wifi € 7.000 
Er kan € 7.000 structureel worden bespaard door het verwijderen van het openbaar wifi in het 
centrum. Hiervan wordt nog maar zeer beperkt gebruik gemaakt. 

 
Randvoorzieningen onderwijs € 102.000 
Wij stellen extra middelen aan de schoolbesturen beschikbaar, waarvoor zij aanvullende faciliteiten 
kunnen realiseren. Dit wordt voornamelijk gebruikt voor de inzet van conciërges. Het is uiteindelijk 
de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen om hierin te voorzien. 

 
Poetsbon € 100.000 
Aanvullend op de maatwerkvoorzieningen in de Wmo kennen wij de zogenaamde "poetsbon" als 
algemene voorziening voor schoonmaakhulp. Hiervan wordt vooral gebruik gemaakt door inwoners 
die buiten de criteria voor de maatwerkvoorziening vallen. Bij het afschaffen van deze faciliteit zal 
een deel van gebruikers alsnog een beroep doen op de maatwerkvoorziening. 
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2.2 Conclusie basisbouwsteen 

Met de basisbouwstenen wordt een bedrag van € 1.414.000 gerealiseerd. Op basis hiervan moet met 
een verder pakket aan maatregelen een bedrag van € 507.000 worden opgebracht om een sluitende 
begroting voor 2023 te realiseren. Voor deze uitdaging is een aantal bouwstenen samengesteld. 
Daarbij is aangesloten op de thema’s, zoals deze bij de “Héé denk Mee” campagne zijn gebruikt. 

 

2.3 Bouwsteen Zorg en Hulp 

Welzijn subsidies € 20.000  
In de huidige begroting zit een aantal welzijn subsidies. In het totaal gaat hiermee een bedrag 
gemoeid van ca. € 33.000. Het college wenst de volgende subsidies te behouden: 

- Burgerinitiatieven 
- KBO’s 
- Meer bewegen voor ouderen 
- EHBO 
- Formulieren brigade. 

Ten aanzien van Samen buurten en buurtbemiddeling is het college van mening dat door de kracht 
van de samenleving deze activiteiten alsnog vorm gegeven kunnen worden stelt daarom voor deze 
bijdrage te stoppen. In totaal wordt er een bedrag van € 20.000 op deze post afgeboekt.   

 

Inkomensregelingen en arbeidsparticipatie € 200.000 
De begroting kent een aantal inkomensregelingen. Dit zijn regelingen ten behoeve van de armste 
inwoners. Gedacht kan worden aan: 

- Collectieve ziektekostenverzekering minima 
- Bijzondere bijstand 
- Voedselbank 
- Individuele inkomenstoeslag 
- Kredietbank 

Ook zetten wij in op arbeidsparticipatie voor het bieden van ondersteuning bij het vinden van werk 
voor personen die een beroep op een uitkering doen en een aantal nader in de wet genoemde 
doelgroepen. Theoretische optie is om deze regelingen geheel of gedeeltelijk af te schaffen dan wel 
de drempel om in aanmerking te komen voor deze regelingen te verhogen. Dit levert een bezuiniging 
op van ca. € 200.000. Het college wenst deze regelingen echter in stand te houden. Eén van de 
kernwaarden van onze gemeente is dat Goirle sociaal is. Zorg voor de meest kwetsbare inwoners 
wordt als kerntaak worden beschouwd. 
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Maatwerkvoorzieningen Wmo en maatwerkdienstverlening 18+ p.m. 
In de voorjaarsnota was een taakstellende bezuiniging ingerekend van ca. € 350.000. We zien een 
structurele toename in de uitgaven voor de zorg. Sinds 2018 zijn al verschillende initiatieven gestart 
voor beheersing van de uitgaven en inzicht in de kostenontwikkeling. Om kosten nog verder terug te 
dringen, was het uitgangspunt om, naast de al getroffen maatregelen, nog andere ingrepen in het 
voorzieningenniveau te treffen. Onderzocht is aan welke knoppen dan gedraaid zou kunnen worden: 

- Voortzetting Kanteling, meer in het voorliggend veld i.c.m. doorontwikkeling van ’t loket 
- Bezuinigingen op algemene voorzieningen 
- Scherper indiceren bij instroom 
- Resultaatgericht inkopen versus pxq 
- Regiovervoer maximaliseren op 2000 km per jaar 
- Sterker sturen op uitstroom Wlz 
- Pool vervoersmiddelen. 

Conclusie is dat dergelijke maatregelen niet wenselijk zijn, omdat daarmee vooral wordt bezuinigd op 
preventie en het relatief goedkope voorliggend veld, met het risico op juist hogere kosten nadien als 
een beroep wordt gedaan op de (veel duurdere) maatwerkvoorzieningen bij de gemeente. Vanuit de 
inhoud wordt een dergelijke taakstellende bezuiniging niet realistisch geacht. Het college kiest er 
voor deze niet meer in te rekenen als taakstellende bezuinigingsopgave. Eén van de kernwaarden 
van onze gemeente is dat Goirle sociaal is. Zorg voor de meest kwetsbare inwoners wordt als 
kerntaak worden beschouwd. Het maximaliseren van het regiovervoer wordt wel opgepakt. Op dit 
moment is echter onduidelijk welke opbrengst dit geeft. Zodra hierover duidelijkheid komt wordt dit 
doorgerekend in de begroting. 

 
Stichting Leergeld € 45.000 
De gemeente subsidieert de Stichting leergeld met € 45.000 per jaar voor ondersteuning van 
educatieve, culturele of sportieve activiteiten van kinderen die opgroeien in armoede. Jaarlijks 
maken ca. 200 kinderen gebruik van de mogelijkheden die deze Stichting biedt. De gemeentelijke 
subsidie is ongeveer 50% van de begroting van de stichting. Om te zorgen dat iedereen mee kan 
doen, wenst het college niet op deze post te bezuinigen. Eerder wordt geopteerd om bij een scenario 
waar bezuinigd wordt op subsidies deze post te verhogen al dan niet in combinatie met een regeling 
voor volwassenen. 

 
Jeugdwerkloosheidsvrije zone € 38.000 
De regio Hart van Brabant heeft in 2014 de ambitie uitgesproken om een jeugdwerkloosheidsvrije 
zone op te zetten. Dat wil zeggen: alle jongeren tot 27 jaar hebben werk, volgen een opleiding of 
ontvangen zorg. Structurele inbedding van de aanpak van jeugdwerkloosheid is gewenst om op 
latere leeftijd hogere kosten te voorkomen en om bij een economische recessie ook snel te kunnen 
schakelen om oplopende jeugdwerkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen. Het college doet het 
voorstel om dit project uit te blijven voeren. 

 
Leerwerkloket € 12.000 
Het Leerwerkloket beoogt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen. Het 
leerwerkloket wordt in de begroting van € 462.000 structureel voor 50% gefinancierd door het Rijk 
en het UWV. De andere 50% wordt als bijdrage gevraagd van gemeenten, naar rato van het 
inwoneraantal. Voor Goirle is dit € 12.000. Het college doet het voorstel om dit project uit te blijven 
voeren. 
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Pilot doelgroepenvervoer (project automaatje) € 25.000 per jaar voor de duur van 2 jaar 
Wij zijn in 2019 gestart met de doorontwikkeling van het doelgroepenvervoer (waaronder het Wmo 
vraagafhankelijk vervoer). We zetten in op het stimuleren van kleinschalige lokale 
vervoersoplossingen. De besparing wordt behaald doordat minder ritten worden gemaakt met het 
Wmo vraagafhankelijk vervoer (Regiovervoer). Het college doet het voorstel om dit project uit te 
blijven. 

 
Inburgering p.m. 
Invoering van de Wet Inburgering (WI) is gepland per 1-1-2021. De gemeente krijgt dan de wettelijke 
taak z.s.m. in te zetten op integratie en participatie van de statushouder. Ook moet ze statushouders 
met een bijstandsuitkering verplicht 6 maanden ontzorgen (doorbetaling van de vaste lasten). 
Vooruitlopend op de nieuwe wet start regio Hart van Brabant binnenkort met een pilot inburgering, 
gefinancierd met ESF-middelen. Het Rijk stelt de komende 2 jaar € 40 miljoen beschikbaar om hier 
alvast mee aan de slag te gaan. Voor de uitvoering van de pilots inburgering moet ambtelijke 
capaciteit beschikbaar komen, maar hoeveel en op welk niveau (beleid, uitvoering) is nu nog niet te 
overzien. Het college doet desondanks het voorstel om dit project uit te voeren. 
 

Integrale aanpak statushouders € 50.000 
De gemeenteraad heeft in de begroting 2019-2020-2021 incidenteel geld vrij gemaakt ( 3x €100.000) 
uit de reserve sociaal domein voor de integrale aanpak van statushouders. Het is een optie om hier 
minder uitvoering aan te geven. Daarmee kan maximaal incidenteel ca. € 50.000 worden bezuinigd. 
Het geheel stoppen met het project wordt als desinvestering gezien en daarnaast wordt zorg voor 
kwetsbare inwoners als kerntaak beschouwd. Het college doet het voorstel om dit project in stand te 
laten. 

Implementatie inkoop Wmo € 30.000 
Per 1 april 2019 is de regionale inkoop Wmo bij zeven gemeenten in de regio Hart van Brabant 
ingevoerd. Het contractmanagement en een helpdesk worden regionaal ingezet. Iedere afzonderlijke 
gemeente draagt hierin financieel bij. De kosten voor Goirle zijn op dit moment nog een raming en 
zijn afhankelijk van de verdeelsleutel. Uitgangspunt is dat deze kosten zichzelf terug verdienen. Het 
college doet het voorstel om deze maatregel uit te voeren. 

 
Inclusie-agenda - p.m. 
In 2017 is een inclusieagenda opgesteld. Uit deze lijst is door de raad een aantal speerpunten 
aangegeven die te maken hebben met ‘makkelijker kunnen meedoen’. Een optie is om met deze 
agenda te stoppen, waarmee geen kosten aan extra ambtelijke inzet meer nodig zijn. Het college 
doet het voorstel om deze maatregel op dit moment niet verder vorm te geven. Wanneer in de 
toekomst financiële ruimte ontstaat en of ambtelijke capaciteit het toelaat, kan dit project altijd 
weer worden opgepakt.  

Kiemuur, Bij Wies en pilot Zorgmijding € 41.000 
Kiemuur en Bij Wies zijn in januari gestart als pilot voor 1 jaar. Bij succes is het van belang deze 
laagdrempelige inloop structureel voort te zetten om personen met een psychische kwetsbaarheid in 
beeld te houden. Een optie is om deze pilots niet voort te zetten, waarmee structurele lasten 
vermeden worden. Het college doet het voorstel om deze maatregel uit te voeren omdat de 
gemeente verplicht is om op het gebied van psychische kwetsbaarheid ook lokaal maatregelen in te 
zetten 
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2.4 Bouwsteen Kunst en Cultuur 

Subsidies € 38.500  
In de huidige begroting zit een aantal subsidies op het gebied van kunst & cultuur. Hiermee is een 
bedrag gemoeid van ca. € 73.500. Het college stelt voor om de volgende subsidies in stand te 
houden: 

- Incidentele subsidies  
- Bruisfonds 
- Harmonie 

Het college stelt voor om de bijdrage aan het natuurmuseum en de extra subsidie aan de bibliotheek 
stop te zetten. Hiermee gaat een bedrag gemoeid van € 38.500.  

 
Kunst en Cultuur € 55.000 
Kunst en Cultuur is geen kerntaak van de gemeente. Uit het proces van “Héé denk mee” blijkt 
overigens ook dat de inwoners, als er bezuinigd moet worden, het minst waarde hechten aan dit 
onderwerp. Met het stoppen van de financiële bijdrage aan de commissie Kunst en Cultuur en de 
personele bijdrage aan de tentoonstellingen in het gemeentehuis gaat een bedrag gemoeid van  
€ 55.000. Het college stelt voor om deze activiteiten te stoppen. 

 
Prijzen € 9.000 
Met de vrijwilligersprijs (€ 7.500) en de Ireen Wüst trofee (€ 1.500) gaat een bedrag van ca. € 9.000 
gemoeid. Het college stelt voor om de prijzen in stand te houden. 

 
Lokale Omroep Goirle € 14.000 
De lokale Omroep Goirle ontvangt een subsidie van € 14.000. Daarmee geeft zij invulling aan de 
wettelijke verplichting die de gemeente heeft om te nieuws te delen via televisie en radio. Zo 
verzorgt de LOG de raadsvergaderingen. Het Rijk stelt deze middelen via de algemene uitkering ter 
beschikking. Op deze wettelijke taak kan niet bezuinigd worden. 

 
Culturele voorzieningen € 300.000 
Binnen de gemeente kennen we een aantal culturele voorzieningen. Deze ontvangen subsidie van de 
gemeente: 

- Exploitatiesubsidie SCAG: € 319.000 
- Exploitatiesubsidie SCAR: € 54.000 
- Exploitatiesubsidie SCCG: € 51.000 
- Bibliotheek: € 479.000 
- Factorium: € 318.000 

Voor deze post is een aantal bezuinigingsopties te bedenken. Gekozen kan worden om de subsidie 
aan een voorziening geheel of gedeeltelijk stop te zetten. Dit vanuit de gedachtegang dat partijen en 
de samenleving zelf in staat zijn om de kosten van een dergelijke voorziening te dragen. Dit al dan 
niet door middel van contributieverhoging, vercommercialisering, sponsoring, crowdfunding etc.. Het 
zogenaamde “Hobbysoos-effect”. Ter compensatie van deze bezuiniging stelt het college een 
regeling voor zodat ook mensen met een kleine portemonnee kunnen blijven sporten. Voor kinderen 
kan aangesloten worden bij de bestaande regelingen (kind pakket o.g.v. bijzondere bijstand) in 
samenhang met stichting leergeld. Wanneer ook volwassenen gebruik moeten kunnen maken van 
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een regeling moet hiervoor een aparte regeling gemaakt worden. In de voorjaarsnota was de afbouw 
van de subsidie van het Factorium volledig ingerekend. 

Een andere optie is om in te steken op het behoud van alle voorzieningen, maar samen me de 
culturele partijen die een plaats hebben in het CC Jan van Besouw: SCAG, Bibliotheek en Factorium 
gezamenlijk te zoeken naar een forse taakstellende bezuiniging. Dit vanuit de gedachtegang dat 
partijen samen met onze gemeente kijken waar efficiëntie te bereiken is, waar activiteiten 
geoptimaliseerd kunnen worden, welke taken geschrapt kunnen worden en waar commerciële 
activiteiten toegevoegd kunnen worden. Dit ook in combinatie met stichting Jong en de 
Combinatiefunctionarissen (zie later). De combinatiefunctionarissen worden namelijk vanuit deze 
instellingen en stichting Jong geleverd. Het college denkt hiermee de komende jaren een bezuiniging 
van € 300.000 te kunnen realiseren. Het college wenst de subsidies aan het SCAR en de SCCG, die 
volledig draaien op vrijwilligers, in stand te houden.  
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2.5 Bouwsteen Sport 

Sportsubsidies € 86.000  
In de huidige begroting zit een aantal sportsubsidies en bijdragen. In totaal gaat hiermee een bedrag 
gemoeid van ca. € 86.000. Het college stelt voor om de volgende subsidies stop te zetten:  

- Waarderingssubsidie sport 
- Aangepast sporten 
- Sjors Sportief en Max Vitaal (geen subsidie maar inkoop) 

Dit vanuit de gedachtegang dat partijen en de samenleving zelf in staat zijn om de kosten van een 
dergelijke voorziening te dragen. Al dan niet door middel van contributieverhoging, 
vercommercialisering, sponsoring, crowdfunding etc.. Ter compensatie van deze bezuiniging stelt het 
college een regeling voor zodat ook mensen met een kleine portemonnee kunnen blijven sporten. 
Voor kinderen kan aangesloten worden bij de bestaande regelingen (kind pakket o.g.v. bijzondere 
bijstand) in samenhang met stichting leergeld. Wanneer ook volwassenen gebruik moeten kunnen 
maken van een regeling moet hiervoor een aparte regeling gemaakt worden.  

Scouting € 10.000 
De beide scoutingverenigingen ontvangen samen een bijdrage van € 10.000. Het college stelt voor de 
subsidie aan deze organisaties behouden.   

Meer kostendekkende huur sportaccommodaties € 25.000 
Sportverenigingen betalen huur voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties. Deze 
huren zijn historisch gegroeid en niet kostendekkend. Er kan een beweging gemaakt worden richting 
meer kostendekkende huren door een verhoging van de huuropbrengsten met 10 %. 
Dit levert ca. € 25.000 op. Het college stelt voor om deze maatregel nu niet toe te passen om 
sportverenigingen niet onevenredig zwaar te treffen. 

Privatisering De Haspel € 178.000 
De Haspel is een gemeentelijke sporthal. De hal is eigendom van onze gemeente. Wij zorgen voor het 
beheer, onderhoud en exploitatie. Overwogen kan worden om de exploitatie van De Haspel te 
privatiseren vanuit de visie: als het bij de Frankenhal kon, dan kan het bij De Haspel ook. Dit vergt 
echter nader onderzoek en daarom wordt deze bezuinigingsoptie nu niet ingerekend.  

Privatisering Sportparken € 940.000 
Ook voor de sportaccommodaties (Van den Wildenberg in Goirle en De Krim in Riel) geldt dat deze 
eigendom zijn van onze gemeente. Wij zorgen voor het beheer, onderhoud en exploitatie. In het 
verleden is het privatiseren van de tennisaccommodaties in Goirle en Riel succesvol gebleken. Het is 
de moeite waard te onderzoeken of gehele of gedeeltelijk privatisering ook voor de andere 
sportaccommodaties een optie zou kunnen zijn. Ook dit vraagt nader onderzoek om het 
realiteitsgehalte en de effecten van een dergelijke beweging goed in beeld te krijgen. Daarom kiest 
het college om dit nu niet in te rekenen. 
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2.6 Bouwsteen Jeugd en Onderwijs 

Maatwerkvoorzieningen 18- / lokale jeugdhulp p.m. 
In de voorjaarsnota was een taakstellende bezuiniging ingerekend van ca. € 350.000. We zien een 
structurele toename in de uitgaven voor de jeugdzorg. Sinds 2018 zijn al verschillende initiatieven 
gestart voor beheersing van de uitgaven en inzicht in de kostenontwikkeling. Om kosten nog verder 
terug te dringen, was het uitgangspunt om naast de al getroffen maatregelen, nog andere ingrepen 
in het voorzieningenniveau te treffen. Onderzocht is aan welke knoppen dan gedraaid zou kunnen 
worden: 

- Voortzetting Kanteling, meer in het voorliggend veld i.c.m. doorontwikkeling van ’t loket 
- Regionaal contractbeheer en inzet schakelteam; 
- Inzet POH GGZ Jeugd; 
- In gesprek met huisartsen, kostenbewustheid; 
- Compensatievraag naar het rijk ivm landelijke functie Sterk huis en woonplaatsbeginsel. 

Gezien recente ontwikkelingen, de stijging van de kosten van de jeugdhulp, is het niet realistisch om 
hier een bezuiniging op te verwachten. Bezuinigingen op preventie en het relatief goedkope 
voorliggend veld, met het risico op juist hogere kosten nadien als een beroep wordt gedaan op de 
(veel duurdere) maatwerkvoorzieningen bij de gemeente, worden niet wenselijk geacht. Vanuit de 
inhoud is een dergelijke taakstellende bezuiniging daarom niet langer realistisch en het college kiest 
er voor deze niet meer in te rekenen. Het doen van een inspanning om de extra kosten die op ons 
afkomen de komende jaren door beheersmaatregelen terug te brengen van € 940.000 naar  

€ 650.000 wordt als maximaal haalbaar gezien. Eén van de kernwaarden van onze gemeente is dat 
Goirle sociaal is. Zorg voor de meest kwetsbare inwoners wordt als kerntaak beschouwd. 

 
Mill Hill College uitstellen € 400.000 
Het gebouw van Mill Hill is na 45 jaar toe aan een drastische verbetering. Uit onderzoeken is 
gebleken dat vervangende nieuwbouw of deels vervangende nieuwbouw in combinatie met de 
renovatie van een bestaand gedeelte van het schoolgebouw de beste opties zijn. De kosten worden 
voor volledig vervangende nieuwbouw geraamd op € 26,5 miljoen en voor vervangende nieuwbouw 
in combinatie met de renovatie € 21,7 miljoen. Thans vindt overleg met het schoolbestuur plaats 
over de keuze van een scenario en de inzet/de wijze van kostenverdeling tussen partijen. De 
kapitaallasten worden (ongeacht de keuze) voor 2023 geraamd op circa € 400.000 per jaar en daarna 
€ 800.000 per jaar. Een optie is om deze taak verder vooruit te schuiven. Dit wordt door het college 
niet als reële optie gezien. Mogelijk dat lasten mee kunnen vallen als gedraaid wordt aan de knoppen 
financiering, afschrijvingstermijn, rente, normvergoeding etc. Dit wordt onderzocht maar kan op dit 
moment nog niet ingerekend worden. Zodra hierover meer duidelijkheid is wordt dit opgenomen in 
de begroting. 

 
Peutervoorzieningen € 25.000 
De gemeente subsidieert plekken voor kinderen waarvan de ouders geen recht hebben op 
kinderopvangtoeslag. Dat doen wij voor 2 dagdelen per week, de ouder betaalt een 
inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Met een bezuiniging van € 25.000 trekken we het budget gelijk 
met onze uitgaven. 
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Ambitieplannen kindcentra € 47.200 
De gemeente levert een bijdrage aan de ambitieplannen voor de kindcentra. Dit vanuit de 
gedachtegang om aan tafel te zitten en daarmee te kunnen sturen op de ambitieplannen van de 
verschillende kindcentra binnen de gemeente. Sturing geven moet gezien worden als 
preventiemaatregel in het voorliggend veld om hoge kosten te voorkomen. Daarom wil het college 
deze bijdrage in stand houden. 
 
Marietje Kessels project € 24.000 
Het Marietje Kessels project draagt zorg voor de financiering van de weerbaarheidstrainingen die 
door het IMW worden gegeven aan de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Het is een keuze om deze 
activiteiten over te laten aan de scholen zelf. Het college stelt voor om deze bijdrage stop te zetten. 

 
Jeugd- en jongerenwerk € 160.000 
Het jeugd- en jongerenwerk is aanbesteed aan Stichting Jong. Hiermee gaat een bedrag gemoeid van 
€ 160.000 (exclusief de huisvestingskosten). Het college wil, in afwachting van de resultaten van de 
visie die op dit moment op het jeugd- en jongerenwerk wordt uitgewerkt, dit bedrag nog niet 
aanpassen. Bij het opstellen van de visie wenst het college kritisch naar de verhouding kosten en 
doelstellingen te kijken. Ook de rol van de combinatiefunctionarissen sport en jeugd (zie hierna) zal 
hierbij betrokken moeten worden. Kaderstellend voor de visie en de uitvoering richting de toekomst 
is het vertrek uit het huidige gebouw en een maximalisatie van het huidige budget. 

 
Combinatiefunctionarissen € 150.000 
De gemeente Goirle neemt deel aan de ‘Brede impuls combinatiefuncties’. Het doel hiervan is om 
voor de jeugd voldoende sport- beweeg- en cultuuraanbod te realiseren ter bevordering van de 
gezondheid, participatie, vitaliteit en leefbaarheid. Combinatiefunctionarissen zorgen voor de  
verbinding tussen sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en het 
bedrijfsleven. Het is een cofinancieringsregeling met het Rijk, die ook € 100.000 bedraagt. Het is een 
optie om op deze post te bezuinigen door hem geheel dan wel gedeeltelijk te schrappen. Het is ook 
een optie om de combinatiefunctionarissen te betrekken bij de bredere discussie over taken en 
financiële stromen richting de culturele voorzieningen en in het jeugd- en jongerenwerk. (zie 
hiervoor). Dit temeer omdat de combinatiefunctionarissen sport en cultuur ook vanuit deze 
instellingen worden geleverd. Het college wil deze tweede optie uitvoeren. 
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2.7 Bouwsteen Leefomgeving 

Duurzaamheids- en groensubsidies € 85.000 
Op het gebied van duurzaamheid en groen kent de gemeente een aantal subsidieregelingen: 

- Duurzaamheid 
- Stika 
- Groener Goirle 

In totaal gaat hiermee een bedrag gemoeid van ca. € 85.000. Activiteiten die nu met dit geld worden 
georganiseerd, kunnen ook door anderen worden gedaan en bekostigd. Omdat duurzaamheid hoog 
in het vaandel staat en inwoners veel waarde hechten aan een groene omgeving, kiest het college 
om hier niet op te bezuinigen. De verwachting is dat de inzet op duurzaamheid, klimaatadaptatie, 
groen en energie de komende jaren eerder hoger dan lager zal moeten zijn. 

 
Subsidie evenementen en citymarketing € 10.000 
De gemeente subsidieert de streetrace. Hier gaat € 25.000 naar toe uit de budgetten EZ en toerisme 
en recreatie. Afspraken zijn gemaakt tot en met 2020. Daarna zijn deze kosten ook niet meer in de 
begroting ingerekend. Met citymarketing (promotie van Goirle in diverse media) een budget van  
€ 10.000 gemoeid. De vereniging Recreatie en Toerisme ontvangt een subsidie van € 20.000.  
Het college kiest ervoor om bij verhoging van de toeristenbelasting deze subsidie ongemoeid te 
laten. Het budget voor citymarketing wil het college ook in stand laten.  

 
Beheer en onderhoud openbare ruimte en groen € 195.000 
In de begroting zitten diverse posten die te maken hebben met het beheer en onderhoud van de 
openbare ruimte. Overwogen kan worden om het beheer en onderhoud minder dan wel anders te 
doen. De volgende activiteiten kunnen daarbij in beeld komen: 

- Geen bladkorven meer plaatsen; 
- Geen nieuwe speelplekken en speeltoestellen; 
- Verlagen onderhoudsniveau van B naar C; 
- Groenomvorming; 
- Adoptiegroen; 
- Zwerfvuil sportparken afstoten. 

In het totaal gaat hiermee een bedrag gemoeid van € 195.000. In de visie van het college gaan 
dergelijke bezuinigingsmaatregelen onevenredig ten koste van de kwaliteit van de openbare ruimte. 
Goirle is groen en dat wordt door inwoners ook hoog gewaardeerd. Bezuinigingen gaan 
onherroepelijk ten koste van de kwaliteit, beleving en waardering van de openbare ruimte. Ook het 
opruimen van het zwerfvuil op het sportpark (€ 35.000) wordt niet langer als gewenste 
bezuinigingsoptie gezien, gelet op het voorstel om te stoppen met waarderingssubsidies. 

 
Privatiseren Molenpark € 30.000 
De gemeente maakt kosten aan het Molenpark. Kosten als eigenaar en kosten in het beheer en 
onderhoud van deze openbare ruimte. Verder biedt dit park ruimte aan Amarant als een sociale 
werkplaatsvoorziening. Privatisering van dit park en/of het afstoten van het beheer en onderhoud 
naar andere partijen is een bezuinigingsoptie. Het college hecht er waarde aan om dit openbare park 
te behouden.  
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Afstoten gemeentelijke gebouwen € 45.000 
De gemeente heeft een aantal panden en voorzieningen in eigendom. Daarbij kan gedacht worden 
aan het gemeentehuis, sporthallen, sportparken, CC Jan van Besouw, diverse buurthuizen, diverse 
schoolgebouwen, een jeugd- en jongerencentrum e.d.. De afgelopen periode heeft de gemeente al 
een aantal panden verkocht. Panden en voorzieningen die nu nog resteren, vervullen een functie in 
de huisvesting van activiteiten die we als gemeente willen faciliteren. Ze zijn goed gevuld en zijn over 
het algemeen afgeschreven, waardoor ze niet meer als kapitaallasten drukken op de gemeentelijke 
begroting. Uitzonderingen zijn het pand van Mainframe en het voormalige schoolgebouw De Wildert. 
Mainframe kent een matige bezetting (18%) en drukt zwaar op de kapitaallasten € 45.000. De 
Wildert staat leeg en wordt gesloopt. Met de verkoop van panden en grond kunnen eenmalige 
opbrengsten gerealiseerd worden en verdwijnen de kapitaallasten van Mainframe van de begroting. 
Het college stelt voor het afstoten van het gebouw Mainframe door te voeren. 

 
Afstoten gemeentelijke gronden € 200.000 
De afgelopen jaren heeft de gemeente ingezet op de inventarisatie en verkoop van reststroken groen 
e.d. Op een paar locaties binnen het bestaand stedelijk gebied hebben we nog wat meer omvangrijke 
percelen liggen waar eenmalige opbrengsten gegenereerd kan worden. Een bedrag van € 200.000 
wordt reëel geacht om eenmalig als opbrengst in te rekenen. Het college wil hierop inzetten om het 
begrotingstekort in de eerste jaren terug te dringen. 
 

Fietspad Riel – Gilze € 14.000 
In samenwerking met de gemeente Gilze – Rijen en het Waterschap zijn de voorbereidingen 
getroffen voor de aanleg van een fietspad tussen Riel en Gilze. Naar wens van de omwonenden 
wordt gekeken naar de mogelijkheden van een vrijliggend twee richtingen fietspad aan de noordzijde 
van de Gilzerbaan en Rielsebaan. De kosten hiervoor zijn voor de gemeente Goirle geraamd op  
€ 700.000. Het is mogelijk dat wij hiervoor € 450.000 subsidie krijgen van de provincie. Uitgaande van 
provinciale subsidie betekent dit een jaarlijkse last in de begroting van € 14.000. Als dit fietspad niet 
wordt aangelegd, hoeven deze kosten niet gemaakt te worden. We zijn nog in gesprek met 
betrokken partijen en daarom wil het college deze maatregel nu niet inrekenen. 
 

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen p.m. 
Voor de volgende gemeentelijke panden zien wij mogelijkheden voor plaatsen van zonnepanelen: 

- Jan van Besouw (480 m2) 
- Brandweerkazerne Riel (175 m2) 
- Milieustraat (700 m2) 
- Wildacker (130 m2) 
- Leybron (388 m2) 

Totaal ongeveer 1900 m2, dus ongeveer 700 panelen. Hiermee is een investering gemoeid van  

€ 240.000. Wij verwachten dat die investeringen budgettair neutraal gerealiseerd kunnen worden. 
Daarom wil het college dit project blijven uitvoeren en wij zullen concrete voorstellen te zijner tijd 
aan de raad voorleggen. 
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Programma Omgevingswet € 45.000 
Het programma Omgevingswet moet in 2020 een aantal zaken opleveren om te zorgen dat wij klaar 
zijn voor de inwerkingtreding van de wet in 2021. Het belangrijkste daarvan is het participatietraject 
dat ertoe moet leiden dat er een Omgevingsvisie komt, die breder is dan de wet vraagt. Het 
ambitieniveau is om dit onderdeel te laten zijn van een nieuwe Toekomstvisie. Daarnaast worden 
voorbereidingen getroffen voor implementatie van het zogenaamde Digitaal Stelsel Omgevingswet. 
Een budget van € 180.000 wordt ingeschat. Een optie is om de ambities voor de implementatie van 
de Omgevingswet te verlagen tot een minimaal noodzakelijk niveau en de kosten te verschuiven naar 
een later tijdstip. Dit levert een bezuiniging op van ca. € 45.000 de komende twee jaar. Het college 
wil gelet op de ambities van zowel de raad, de organisatie als het belang voor de gemeente hierop 
niet bezuinigen. 

Trainees VVH € 156.000 
De gemeente Dongen heeft het initiatief genomen om met buurgemeenten een traineeship op te 
zetten op het gebied van vergunningverlening en toezicht. We merken allen dat we in toenemende 
mate moeite hebben om op dit terrein aan goed gekwalificeerd personeel te komen. Om te 
voorkomen dat de krapte in deze beroepsgroep voor een groter tekort zorgt, is het nodig om zelf een 
programma op te zetten waarmee we net afgestudeerden opleiden en binden aan onze organisaties. 
Gebleken is dat de kosten van dit project binnen reguliere formatie gevonden kunnen worden. 

 
Opbrengsten reclame p.m. 
Met de plaatsing van een reclamemast langs de A58 en/of reclamevoorzieningen langs de 
invalswegen kunnen extra inkomsten worden gerealiseerd. Het is de moeite waard dit verdienmodel 
te onderzoeken. Omdat hier tijd mee gemoeid gaat, kiest  het college om dit nu niet in te rekenen. 

 
Opbrengsten windmolens en zonneparken p.m. 
Geluiden gaan dat met de realisatie van windmolens en zonneparken geld valt te verdienen. Deze  
ontwikkelingen staan nog in de kinderschoenen. Op dit moment is nog onduidelijk hoeveel geld er te 
verdienen valt en/of en in hoeverre dit geld dan terug moet vloeien naar betrokken inwoners en/of 
dat er dan nog geld over blijft om de gemeentekas mee te vullen. De verwachting is dat het traject 
van de REKS daar de komende jaren duidelijkheid in zal bieden. Daarom kiest het college om dit nu 
niet in te rekenen. Wanneer er duidelijkheid is over de daadwerkelijke realisatie worden mogelijke 
inkomsten opgenomen in de begroting.  
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2.8 Bouwsteen Belastingen 

Onroerende zaakbelastingen € 500.000 
Om een nog extra opbrengst te realiseren, kan gekozen worden om naast de verhoging in 2020 de 
belasting in 2021 nogmaals met 10% te verhogen. Hiermee kan de volledige dekking van het tekort, 
die resteert na de basisbouwsteen, worden gefinancierd. Het college vindt dat de lasten dan 
onevenredig worden verdeeld en stelt voor deze maatregel niet uit te voeren. 

 
Hondenbelasting € 25.000 
Wanneer het tarief verhoogd wordt en/of differentiatie in het tarief bij meerdere honden wordt 
aangebracht, kan een extra opbrengst gegenereerd worden van € 25.000.  Het college is van mening 
dat er op andere gebieden al voldoende belastingmaatregelen in het voorstel zitten. 

 
Toeristenbelasting € 44.000 
Wanneer het tarief verdubbeld wordt naar € 2,00 per nacht kan de opbrengst van de 
toeristenbelasting stijgen met € 44.000. De bijdrage aan de Vereniging Toerisme en Recreatie zal in 
stand blijven maar wordt wel gemaximaliseerd op € 20.000 per jaar. Het college stelt voor dit uit te 
voeren. 

 
Parkeerbelasting p.m. 
In theorie kan het fiscaliseren van het parkeren geld opleveren. Echter ten behoeve van het kunnen 
fiscaliseren zijn ook beheermaatregelen en onderhoud nodig. Gelet op de kosten hiervan in 
combinatie met de effecten van betaald parkeren voor de aantrekkelijkheid van het centrum en de 
mogelijke overlast in omliggende woonstraten, kiest het college om deze maatregel op dit moment 
nog niet in te rekenen. Het college wil deze optie voor de toekomst wel onderzoeken. 

 
Leges p.m. 
Het kostendekkend maken van leges is in het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
binnen deze bestuursperiode geen oplossing. Het legesstelsel zal in het kader van deze wet 
veranderen, waarbij op dit moment de verwachting is dat de legesopbrengsten eerder structureel 
omlaag zullen gaan dan omhoog. 
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2.9 Bouwsteen Bedrijfsvoering 

Formatie €160.000 
Gekeken is naar de formatie van de ambtelijke organisatie, de raadsgriffie en het college. In het 
basisscenario is al een bezuiniging van € 202.000 ingerekend (ca. 3 fte). Nog verder bezuinigen kan 
alleen als functies en/of taken geheel verdwijnen, denk bijvoorbeeld aan het bedrijvenloket, de 
bedrijvencontactfunctionaris, de stedenbouwkundige, programmamanagers, beleids- en 
communicatieadviseurs etc. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening. Het is nodig 
om nieuwe wensen op het gebied van de formatie, die in de huidige begroting zijn ingerekend, te 
honoreren om goed uitvoering te kunnen geven aan de deels nieuwe taken die op ons af komen. 
Denk aan de extra formatie ten behoeve van de doorontwikkeling van het Loket en de jeugdzorg. Het 
niet honoreren van deze nieuwe wensen gaat ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening. Het 
college kiest er voor om niet verder op de formatie te bezuinigen. 

Voorzieningen medewerkers, college en bezoekers € 50.000  
De gemeente Goirle heeft een aantal extra voorzieningen voor personeel en college. Denk daarbij 
aan opleidingsbudgetten, kerstpakketten, koffie- en kantinediensten, representatievergoedingen etc. 
Hiermee gaat een bedrag gemoeid van ca. € 50.000. Uit het oogpunt van goed werkgeverschap en als 
goed gastheer wenst het college hierop niet te bezuinigen.   

Woonwerkvergoedingen € 45.000 
In de secundaire arbeidsvoorwaarden is in GHO-verband een regeling afgesproken voor een 
vergoeding van woon-werk-kosten. Uit het oogpunt van goed werkgeverschap wenst het college 
hierop niet te bezuinigen.   

GHO-samenwerking p.m. 
De GHO-samenwerking vindt op dit moment voornamelijk plaats op basis van vrijwilligheid. Met het 
samenvoegen van ondersteunende diensten, denk daarbij aan het archief, financiën, communicatie, 
juridische zaken, P&O, AVG etc., kan naar verwachting op kosten worden bespaard, omdat minder 
medewerkers, afdelingshoofden en/of organisatieadviseurs nodig zijn. Dit kan alleen als de keuze 
voor de vrijblijvendheid in de samenwerking wordt veranderd. Omdat wij daar als gemeente niet 
alleen over gaan, is deze post niet ingerekend. Wellicht dat met beleidsharmonisatie tussen de GHO-
gemeenten nog een extra besparing kan worden bereikt. Ervaring tot nu toe leert echter dat dit 
politiek-bestuurlijk een nog niet zo haalbaar traject is. 

Organisatieontwikkeling € 25.000 
Het ingezette organisatieontwikkelingstraject beoogt een constante fase van verandering en 
verbetering van de organisatie en datgene wat hier mee samenhangt. Voor projecten op 
organisatieafdelings- en /of teamniveau is het wenselijk een structureel ontwikkelbudget vrij te 
maken. Het college wil het proces dat in gang is gezet onverkort voortzetten. 

Afronding analoog archief € 50.000 
Het digitaal en zaakgericht werken is inmiddels zo 'volwassen' geworden dat het analoge archief 
moet worden afgerond. Hiervoor wordt in 2019 een projectplan opgesteld en wordt gestart met de 
uitvoering. Dat loopt door in 2020. Het team informatievoorziening kan zich na afsluiting van het 
analoge tijdperk volledig richten op ondersteuning van digitaal en zaakgericht werken. Hiervoor is 
eenmalig een budget nodig van € 50.000.  
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Investeringen gemeentehuis € 20.000 + p.m. 
Naast de reguliere onderhoudsbudgetten is voor investeringen in het gemeentehuis geen budget 
beschikbaar. Er zijn wel verschillende wensen. Voor aanpassing van het toegangssysteem, in 
combinatie met zonering van de toegang, is een extra investering opgenomen van € 20.000. Deze is 
in het kader van de veiligheid noodzakelijk. In de komende jaren verwachten wij dat een investering 
in het vergadersysteem voor de gemeenteraad noodzakelijk is. Afhankelijk van de uitkomsten van de 
organisatieontwikkeling moet mogelijk worden geïnvesteerd in inrichting en werkplekken. Deze 
kosten worden in afwachting van de resultaten van de organisatieontwikkeling door het college nu 
nog niet ingerekend.  

 
Digitaal archief € 200.000 
Het bouwarchief is het meest geraadpleegde archief. Dit moet permanent bewaard blijven. Thans 
staat bij het RAT ca. 130 m1 opgeslagen, à € 170 per m1. Daarmee komt dit deel van het archief als 
eerste in aanmerking om te digitaliseren. Met vervanging door een digitaal archief kan een 
structurele besparing op de opslagkosten worden gerealiseerd van ca. € 20.000. Daarnaast wordt 
voorkomen dat de opslagkosten in de toekomst, bij overbrenging van het volgende blok van 20 jaar 
(ca. 150-180 m1), verder gaan stijgen. Dit vraagt een eenmalig budget van € 200.000. 
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2.10 Regeling  

Maatregelen raken mensen, soms individueel en soms in verenigingsverband. Om te zorgen dat 
iedereen mee kan doen stelt het college voor om een regeling in te stellen. In het meerjaren-
perspectief is nu rekening gehouden met een bedrag van € 100.000. Deze regeling moet nog vorm 
gegeven worden. Voor kinderen kan aangesloten worden bij de bestaande regelingen (kind pakket 
o.g.v. bijzondere bijstand in samenhang met stichting leergeld. Wanneer ook volwassenen gebruik 
moeten kunnen maken van een regeling moet hiervoor een aparte regeling gemaakt worden. Het 
college zal hiervoor in 2020 met een concreet voorstel komen. 
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3. Conclusie meerjarenbegroting 2020-2023 
Op basis van de inhoudelijke afweging ontstaat het onderstaande overzicht voor de 
meerjarenbegroting 2020-2023. In het onderstaande overzicht zijn alle groen gemarkeerde 
bezuinigingsopties opgenomen. Zoals te zien, is er in 2020 nog een fors tekort op de begroting dat 
gedekt moet worden uit de AWR. Dit tekort is zo hoog omdat er voor de jeugdzorg extra 
onverwachte kosten zijn ingeboekt met een waarde van €940.000,- Deze kosten zijn in eerdere jaren 
niet voorzien. Het lijkt, op een aantal incidentele extra opbrengsten na (trainee programma en 
verkoop van grond), onmogelijk om op zulke korte termijn structurele bezuinigingen te realiseren.  

 
 
Meerjarenbegroting 2020-2023 2020 2021 2022 2023 

     
Bezuinigingsopgave  -2.527 -1.831 -1.588 -1.921 

     
Basis pakket     
     
Vervallen poetsbon  50 100 100 100 
Randvoorzieningen onderwijs  0 51 102 102 
Taakstellende bezuiniging formatie, bedrijfsvoering   50 100 150 200 
Kapitaallasten projecten Infraplan  55 55 55 55 
Afschaffen wifi  7 7 7 7 
Minder afvalbakken  0 20 20 20 
ozb 20% in 2020 930 945 960 975 
Nog te realiseren  -1.435 -553 -194 -462 

     
     
Subsidie Zorg en Hulp 10 20 20 20 
Commissie Kunst en Cultuur  0 55 55 55 
Natuurmuseum  0 8 8 8 
Subsidie Stg. Bibliotheek, aanvullend 0 30 30 30 
Subsidie aangepast sporten  0 7 7 7 
Waarderingssubsidie Sport  0 42 83 83 
Sjors Sportief  0 6 6 6 
Peutervoorzieningen 25 25 25 25 
Marietje Kessels  0 24 24 24 
Huisvesting Stg. Jong, Mainframe 0 0 0 45 
Toeristenbelasting  0 22 33 44 
Subsidie Factorium/Bibliotheek/SCAG 0 50 150 300 
Totaal  35 289 441 647 

     
Nieuwe uitkomst mjb  -1.400 -264 247 185 

     
Budget extra regeling  0 -50 -100 -100 

     
Uitkomst meerjarenbegroting  -1.400 -314 147 85 
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3.1 Toekomst perspectief 

Om het tekort, dat uit de AWR gedekt moet worden, te verminderen en de gemeente voor te 
bereiden op onder andere de extra kapitaallasten na de bouw van het Mill Hill en kosten vanuit de 
invoering van  de regionale energiestrategie, worden opties als parkeerbelasting, het privatiseren van 
sportvelden en sporthallen en het realiseren van opbrengsten vanuit zonneparken en of windmolens 
actief onderzocht en waar mogelijk voorbereid. Deze opbrengsten kunnen echter pas worden 
meegerekend na de periode 2023. 

Hoewel er met dit dekkingsvoorstel een sluitende begroting is moeten het College, de organisatie en 
u als raad scherp blijven op de kosten die op ons af komen om te zorgen dat ook voor de jaren na 
2023 er een perspectief en een gezonde weerstandsratio is. 


