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Op 9 november 2021 nam de gemeenteraad een besluit over de
begroting 2022. Hierin staan de (financiële) plannen voor volgend jaar. 
In de begroting houden we onder de streep ongeveer 1,2 miljoen euro 
over. Dat gaat in de ‘spaarpot’. Voor de komende jaren zijn er onzeker-
heden en financiële zorgen. Daar moeten we ons op voorbereiden. 

De gemeenteraad trekt alleen extra geld uit voor strikt noodzakelijk en 
zeer wenselijk beleid. Als inwoner betaalt u in 2022 ongeveer evenveel 
belasting als dit jaar.
Op deze pagina’s leest u meer over de inkomsten, uitgaven en plannen. 
En hoe de raadsfracties aankijken tegen de vastgestelde begroting.

€

?
Hoeveel betaal ik als 
inwoner in 2022?
Gemiddeld betalen huishoudens in 
2022 ongeveer evenveel als dit jaar.

Let op: 
De gemeenteraad neemt in december 
een besluit over de tarieven 
rioolheffing en afvalstoffenheffing. 

 2022 2021
Rioolheffing: + 0,4%
Vast bedrag eigenaar € 138,48 € 137,93
Variabel bedrag hangt af van waterverbruik 
(voorbeeld voor max. 250 m3) € 27,36 € 27,24

Afvalstoffenheffing: - 2%
Huishouden van één persoon € 156,24 € 159,48
Huishouden van twee personen € 248,28 € 253,32

Onroerende zaak belasting woning: + 1,9%
Bij WOZ-waarde € 200.000 € 278,80 € 273,60
Bij WOZ-waarde € 280.000 € 390,32 € 383,04
Bij WOZ-waarde € 430.000 € 599,42 € 588,24

Hondenbelasting 
Per hond € 38,76 € 39,36

De gemeente heeft deze 
pagina zo goed mogelijk 
samengesteld. U kunt er 
geen rechten aan ontlenen. 
November 2021.

Lijst Riel Goirle
Terwijl de gemeente steeds meer taken van de Rijksoverheid 
overneemt en uitvoert, verhuist het geld niet mee. Door 
taken over te dragen en er gelijk op te bezuinigen, hebben 
we de afgelopen jaren flink moeten interen op onze reserves.

Met name bij de jeugdzorg en het sociaal domein zijn er daardoor grote tekorten 
ontstaan. Gelukkig komt er steeds meer zicht en grip op. Door meer focus aan te 
brengen, kunnen we de zorg kwalitatief op pijl houden terwijl we de uitgaven steeds 
beter kunnen beheersen. Belangrijk omdat in de toekomst iedereen in onze 
gemeente moet kunnen blijven meedoen (ook als het even niet meezit).

Ondertussen bouwen we hard verder aan onze dorpen. Zo staan er op dit moment 
ruim 1.500 woningen gepland in de Zuidrand, Bakertand en Riel. In deze plannen is 
er veel aandacht voor sociale huur- & koopwoningen, senioren en starters.
Daarnaast investeren we in ons buitengebied en de verkeersveiligheid met de 
aanleg van een fietspad tussen Riel en Gilze en de bouw van een rotonde op het 
kruispunt Turnhoutsebaan/ Tijvoortsebaan.

Pro Actief Goirle
De begroting is sluitend vastgesteld. Dat is hoopvol voor 
college, raad en medewerkers maar vooral voor de 
inwoners van Goirle. 

Pro Actief Goirle, heeft vooral zorgen over de jaren na 2022. Dat heeft te maken 
met: vervangingsinvesteringen, uitgaven voor (onnodige) kosten huishoudelijke 
hulp, daling van reserves en voorzieningen, oplopende kosten voor overhead, 
klimaatopgaven en de hoge kosten van de Jeugdzorg en de WMO.  

Al met al redenen te over om zeer alert te blijven op ons uitgavenpatroon. De BMC 
benchmark laat zien dat wij bijna 5 miljoen per jaar meer uitgeven in het sociaal 
domein dan vergelijkbare gemeenten. Het is aan ons als gemeente om dat op te 
lossen. De redding komt echt niet alleen uit Den Haag. We moeten als Goirle kosten 
en inkomsten ook op dit domein in evenwicht brengen. Dat vraagt om actie en durf 
van de huidige en de volgende raad om dat te vertalen in voorstellen.

We moeten bouwen en nog eens bouwen voor jongeren én ouderen en dat moeten 
we duurzaam doen. Uitkomsten van de strategische heroriëntatie moeten zo snel 
mogelijk worden vertaald in aangepast of nieuw beleid.

CDA
De begroting ziet er beter uit dan vorig jaar! We hebben toen te 
snel keuzes gemaakt, die achteraf niet nodig waren. Bijvoorbeeld, 
de terugtrekking van Factorium; een zwarte bladzijde in onze 
cultuurhistorie. Mede dankzij onze steun is er een burgerinitiatief 
ontstaan, om te redden wat er te redden valt.

De jeugdzorg: Hier worden grote stappen gemaakt. Het afgelopen jaar is een miljoen 
minder uitgegeven dan begroot, en de teller loopt door. 
De Wmo: Ook hier goed nieuws. De nieuwe beheersmaatregelen hebben reeds een 
positief resultaat van € 616.000, zonder aan kwaliteit in te leveren. 
Sportaccommodaties: Fijn dat we binnenkort een goed onderbouwd plan mogen 
verwachten over het sportpark. 
Afvalstoffenheffing: Naast invoering van een pasjes systeem, wil het CDA de kosten 
van de milieustraat doorberekenen afvalstoffentarieven. Daardoor zal het bezoeken 
van de milieustraat weer logischer worden.
Cultuur: De cultuurnota is er eindelijk. Nu de uitvoeringsnota nog. Het CDA heeft 
zorgen omtrent het voortbestaan van het Jan van Besouwhuis. Met name ten 
aanzien van de horeca. Het lijkt het begin van het einde, met verstrekkende 
gevolgen voor de cultuurontwikkeling in Goirle en Riel.  
Verkeer en vervoer: Langzaam verkeer heeft onze prioriteit. Blij dat er een veilige 
voetverbinding tussen Boschkens-West en de Hellen komt. Veel kinderen in die 
jonge wijk gaan daar naar school!

SP
De begroting sluit met een positief resultaat van bijna 8 ton. 
Dat is het positieve nieuws. Het negatieve nieuws, is dat er 
weer gedreigd wordt met tekorten in de meerjarenbegroting. 
Wij als SP schrikken daar niet van. In de twaalf jaar dat wij in de 
raad zitten, werd er meer zo donker gedacht terwijl het uiteindelijk meeviel. Nu laat 
de raad zich weer gek maken. Er is nog veel onduidelijk, wat gaat het nieuwe kabinet 
bijvoorbeeld doen? Maar deze begroting gaat over onze gemeente. 

Waar onze inzet de afgelopen 12 jaar in zat. Wij noemen de successen van ons: de 
bijstandsnorm van 100% naar 120% van het bijstandsniveau is verhoogd, de komst 
van helaas nodige voedselbank, inclusie agenda en de meedoenregeling. Is een 
greep uit ons werk voor onze gemeente. 

De SP heeft een toezegging gekregen van wethouder Swaans dat er in de nieuwe 
speeltuinnota komend jaar aandacht komt voor inclusieve speelplaatsen. De 
wethouder had moeite om het te begrijpen. Dus ik grapte toen, wij bedoelen geen 
genderneutrale glijbanen. Maar speeltoestellen voor kinderen met een beperking, 
zoals schommels voor rolstoelers. Zo hopen wij dat er in 2022 of 2023 een inclusieve 
speelplek komt.

Reacties 
van de raadsfracties

VVD Goirle
Het gaat goed in de gemeente Goirle. Onze dorpen komen weer 
tot leven, kroegen en restaurants zitten weer vol. Winkels en 
bedrijven doen weer goede zaken en er is volop werk. De economie 
bloeit als nooit tevoren.

Maar wat goed is, kan altijd nog beter. Wij willen huizen bouwen, 
een aantrekkelijk en levendig centrum, nog meer veiligheid in het verkeer en op straat, 
nog schonere en goed onderhouden straten en we hebben hoge ambities op het 
gebied van het klimaat en het milieu.

Maar we moeten eerst weer financieel gezond worden en dat zijn we op dit moment 
absoluut niet. Oorzaak van ons probleem ligt in het sociale domein. We geven daar 
structureel 4,9 miljoen euro per jaar meer uit dan vergelijkbare buurgemeenten. 
Een gezond financieel evenwicht tussen ambities, inkomsten en uitgaven is wat de 
VVD nastreeft.

Lukt dat niet, dan moeten we in 2023 weer fors gaan bezuinigingen en zal wederom de 
vraag rijzen of Goirle een zelfstandige gemeente kan blijven. De VVD is een voorstan-
der van een zelfstandige gemeente maar niet ten koste van alles. Niet ten koste van 
nog meer lastenverzwaringen of van de leefbaarheid in onze dorpen. Wij moeten 
doen wat het beste is voor inwoners van Goirle en Riel!

PvdA Goirle en Riel
Goirle leeft! In 2022 staat Goirle ruim een miljoen in de plus, want 
Den Haag kwam eindelijk over de brug. Bent u verrast? Begrijpelijk. 
Want Goirle stak in op inktzwarte scenario’s, en dat gaat tussen de 
oren zitten. Voor velen is Goirle al op sterven na dood.

Volkomen onterecht, want Goirle gaat juist met volle kracht vooruit. We kunnen aan 
de slag met grote projecten (Fokmast, Bakertand, REKS) en met alle visiedocumenten, 
nota’s en programma’s die dit jaar het licht zagen. De raad heeft veel gevraagd en veel 
gekregen. Misschien teveel. Voor ons hoefde de ‘strategische heroriëntatie’ nu niet.

De PvdA is blij met de begroting. We investeren in groen en veiligheid (fietspad Gilze, 
rotonde Karwei, goede sportvelden) en we vergroten de financiële buffer. Terecht, 
want de herverdeling van het gemeentefonds is een pijnpunt. En met de vergrijzing zal 
de vraag naar ondersteuning toenemen. 

In de programmabegroting rekent de gemeente op de kracht van de samenleving. Dat 
kan, als de gemeente ook haar rol pakt. Dus luister naar verenigingen, stichtingen, 
vrijwilligers, de Participatieraad, het inwonerspanel en elke inwoner met een goed 
idee. Bewonder de veerkracht van Stichting Jong, WOS en Plan C. Inspireer, jaag aan 
en kap het doemdenken. 

Arbeiderspartij Goirle-Riel
Gôol blèèft Gôol. 25 jaar geleden is daar met succes voor 
gestreden en bleven we zelfstandig. Totdat het kabinet allerlei 
zaken over de schutting gooide die we zelf moesten uitvoeren 
met steeds minder geld. Ons spaarpotje werd alsmaar kleiner. 
De bodem kwam in het zicht, forse bezuinigen volgden. Waardoor partijen opperden 
of het niet beter was samen te gaan met Tilburg.

Een argument was dat kleinere gemeentes over het algemeen niet zouden beschikken 
over een goed ambtenarenkorps. Dat is voor Goirle zeker niet het geval. Onze 
ambtenaren die allemaal hard werken en stukken van hoge kwaliteit aanleveren.

Voor het argument dat we het financieel niet zouden redden, lijkt er wat licht te 
schijnen aan het eind van de tunnel. Vanuit het Rijk is er een compensatie gekomen 
voor de fors gestegen zorgkosten. Echter alleen voor 2022 en een beetje voor 2023. 
Daarna dreigen er weer tekorten. Al met al nog veel onzekerheden. Wij volgen het 
college om spaarzaam te zijn en maken een pas op de plaats zodat we in ieder geval de 
komende 2 jaar niet hoeven te bezuinigen. We kijken hoopvol naar de toekomst. Een 
toekomst waarin Goirle zelfstandig blijft.

D66
Onze eerste raadsperiode is niet gemakkelijk vergelijkbaar met 
voorgaande raadsperiodes. Toen had Goirle, zo het leek, de
 financiën op orde. Er waren geen beperkende coronamaatregelen. 

De inkomsten bleven achter ten opzichte van de uitgaven. Goirle moest bezuinigen. 
Op cultuur, jeugd, personeel, onderwijs, personeelsvoorzieningen enzovoort. Er was 
geen breed gedeelde visie en gedegen beleid ontbrak. Dat was tegen het zere been 
van D66. Want is cultuur niet een uiting van onze volksaard? Draagt dit niet bij aan de 
leefbaarheid in onze gemeente? Is ontwikkeling en het ontdekken en ontplooien van 
talenten niet belangrijk voor Goirlese jongeren? Voor bezuinigen op personeel hadden 
wij ook geen begrip. Het Rijk schuift taken naar gemeentes en we moeten meer doen 
met minder medewerkers. 

Nu hebben we een begroting waarbij we geld overhouden in 2022. Daarover zijn wij 
zeer te spreken. Al komt dit voornamelijk door extra incidentele gelden van het Rijk en 
eerder doorgevoerde bezuinigingen. We willen het positieve saldo toevoegen aan de 
algemene reserve. We zullen dit geld in de toekomst nog hard nodig hebben. Zonder 
ingrijpen eindigen we in 2023 alweer in de min, volgens de meerjarenraming. We 
willen daarom een goed doordachte strategische heroriëntatie over waar we ons op 
gaan richten.

Gemeente 
Goirle in de 
toekomst
De gemeente Goirle staat 
voor grote beleidsopgaven. 
Het gaat om grote landelijke 
ontwikkelingen zoals 
woningbouw en klimaat. 
De inkomsten vanuit de 
Rijksoverheid lopen terug. 
Daarom discussieert de 
gemeenteraad over de 
toekomst van de gemeente. 
Hoe ziet de gemeente Goirle 
er in 2040 uit? Wat voor 
gemeente kunnen we dan 
zijn? Welke keuzes kunnen we 
nú maken om dat toekomst-
beeld te bereiken? 

De raad heeft hierover op 
2 november 2021 gesproken. 
Er komt nog een voorstel 
over de vervolgstappen. 
Houd raad.goirle.nl in de 
gaten voor het vervolg.

Meer 
informatie
Op www.goirle.nl/financien 
vindt u de volledige 
begroting en de 
bijbehorende stukken.

€ 44,7 miljoen
Van de rijksoverheid

€ 12,6 miljoen
Via lokale belastingen

€ 4,8 miljoen
Diversen zoals opbrengsten 
afval, verhuur en rente

€ 0,4 miljoen
Grondexploitatie

voor programma Inwoner 
Hulp en ondersteuning, inclusief uitkeringen, onderwijs, gezondheidszorg en sport.

voor programma Leefomgeving 
Alle inzet om wonen, werken en verblijven te 
stimuleren, bijvoorbeeld bereikbaarheid, recreatie, 
duurzaamheid, riolering, openbare ruimte.

voor bestuur en organisatie
Kosten voor bestuur, samenwerking in de regio, verbetering (online) dienstverlening, 
stimuleren bewonersinitiatieven, overhead.

voor bedrijvigheid 
Bevorderen en stimuleren van de lokale en regio-
nale economie, promotie, recreatie, enzovoort.

voor algemene dekking
Voornamelijk rentekosten.

Inkomsten

€ 62,5 miljoen € 61,3 miljoen

Uitgaven

€ 33,6 miljoen

€ 9,3 miljoen

€ 0,7 miljoen

€ 0,9 miljoen

€ 16,8 miljoen
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