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Nieuwe bezuinigingen in 2021 
Strategische keuzes nodig voor langere termijn 
 
Burgemeester en wethouders van Goirle presenteren vandaag een begroting die structureel en 
reëel in evenwicht is. Voor de korte termijn (2021) doet het college voorstellen om in totaal  
1,87 miljoen te bezuinigen. Voor de langere termijn wil het college werken aan financieel herstel 
met behoud van onze kernkwaliteiten Doenerig dorp, Goed toeven en Prachtlandschap van de 
toekomst. Dit vergt strategische keuzes voor de toekomst. Want nog meer bezuinigen kan niet 
zonder duidelijke keuzes over het voorzieningenniveau en de rol van de gemeente. Het college 
presenteert eind 2020 een procesvoorstel om die discussie te voeren, in lijn met de kaders van de 
raad.  
 
Bezuinigingsopgave 
Goirle staat er financieel niet goed voor. In 2020 voeren we al forse bezuinigingen door. Maar de 
Voorjaarsnota gaf al aan dat zonder verder ingrijpen in 2021 opnieuw tekorten ontstaan. Bij de 
behandeling van de Voorjaarsnota benoemde de raad uitgangspunten om te komen tot financieel 
evenwicht. Intussen is het tekort opgelopen. De algemene reserve (onze spaarpot) slinkt. Mede door 
het coronavirus zijn er veel onzekerheden over overheidsfinanciën en economie. Het oplopende 
tekort, de risico’s en onzekerheden beperken de keuzes. Het college heeft de bezuinigingsopgave 
voor 2021 afgerond op € 1.870.000 en doet voorstellen voor de invulling van dit bedrag 
(dekkingsvoorstel).  
 
Inbreng van inwoners 
Voor het invullen van de bezuinigingsopgave vroegen we de mening van het inwonerpanel. Hieruit 
blijkt dat veel inwoners vinden dat veel onderwerpen aandacht van de gemeente verdienen. Maar 
ook dat inwoners bereid zijn om zelf klussen op te pakken en een rol voor zichzelf zien bij onder 
andere sociale contacten tussen inwoners, sociale veiligheid en participatie. Het onderzoek geeft 
verder zicht op voorzieningen en thema’s die inwoners belangrijk vinden.  
 
Bij het maken van het dekkingsvoorstel heeft het college hier rekening mee gehouden. Zo zijn het 
sociale karakter en een sociale lastenverdeling basisprincipes in het dekkingsvoorstel. En worden de 
rol van de gemeente en de kracht van de samenleving belangrijke gespreksonderwerpen bij het 
maken van strategische keuzes voor de langere termijn. De gemeenteraad neemt de uitkomsten van 
het onderzoek mee in de besluitvorming over de plannen en uitgaven voor volgend jaar. 
 
Bezuinigingen 
De grootste bezuiniging treft het Lokaal Opgave Team. Dit is een samenhangend pakket van 
bezuinigingsmaatregelen, waarbij op een andere wijze sturing wordt gegeven aan het sociaal 
domein. Door zaken anders te organiseren komt er meer grip op de uitvoering en wordt de instroom 
kleiner. Het uiteindelijke doel is dat de kosten binnen het sociaal domein niet blijven stijgen.  
Het gaat om een totaalpakket van maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld jeugdzorg, Wmo-
begeleiding, leerlingenvervoer, ’t Loket, voorliggend veld en schuldhulpverlening. De bezuiniging is  
€ 775.000. 
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Deze bezuiniging binnen het sociaal domein past bij het uitgangspunt van de raad: realiseer 
bezuinigingen vooral daar waar de kosten worden gemaakt. Dat is binnen het sociaal domein. 
Tegelijkertijd concludeert het college dat het niet haalbaar is om het grootste deel van de 
bezuinigingen daar te halen. Daarvoor is de bezuinigingsopgave te groot. Daarom stelt het college 
ook bezuinigingen voor die raken aan onder andere jeugd, leefomgeving en bedrijfsvoering. Verder 
zoekt het college oplossingen in het verhogen van de inkomsten, door de verhoging van de 
onroerende zaak belasting (OZB). Doen we dat niet, dan breken we voorzieningen af en kúnnen we 
geen strategische keuzes meer maken. 
 
De bezuinigingen die het college voorstelt, komen bovenop de bezuinigingen uit de begroting 2020 
die de komende jaren effect hebben. Bezuinigingen uit 2020 worden niet aangepast. 
 
Financieel herstel 
De sluitende begroting voor 2021 is een eerste stap. Duurzaam financieel herstel is nodig. De 
begroting moet op langere termijn in evenwicht komen. En de spaarpot moet aangevuld worden 
zodat Goirle tegen een stootje kan. Financieel herstel is niet mogelijk zonder duidelijke keuzes over 
het voorzieningenniveau en de rol van de gemeente. Onze kernkwaliteiten Doenerig dorp, Goed 
toeven en Prachtlandschap van de toekomst zijn daarbij richtinggevend. 
 
Besluitvorming 
Het vaststellen van de begroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad 
bespreekt de begroting op: 

• beeldvormende vergadering: 6 oktober 2020 

• oordeelsvormende vergadering: 27 en 28 oktober 2020 

• besluitvormende vergadering: 10 november 2020 
 
Belangstellenden kunnen de vergaderingen online volgen via https://raad.goirle.nl/. Vanwege de 
coronamaatregelen kan publiek niet in de zaal aanwezig zijn. Tijdens de vergadering op 6 oktober 
kunnen inwoners inspreken. De begroting en bijlagen staan op www.goirle.nl.  
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