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Nota van aanbieding 
 
 
Het bestuursakkoord en de uitvoeringsagenda 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle heeft, gebaseerd op het 
coalitieakkoord, een uitvoeringsagenda vastgesteld voor een bestuursperiode van vier jaar, eindigend 
in het voorjaar van 2022. De begroting 2022 is daarom de laatste begroting die door ons wordt 
aangeboden in deze bestuursperiode. Het merendeel van de beoogde maatschappelijke effecten uit 
het bestuursakkoord 2018-2022 is inmiddels gerealiseerd dan wel in gang gezet. Zo zijn in 2021 de 
contouren voor een nieuwe visie Sociaal Domein en de Omgevingsvisie aan uw raad aangeboden. 
Bovendien moet de discussie over de strategische heroriëntatie in 2021 ervoor zorgen dat Goirle ook 
op langere termijn financieel gezond blijft. Naast heroriëntatie op 'wie we zijn' en 'waar we heen willen' 
denken we vervolgens na over wat onze rol als gemeente in de samenleving is en de mate en het 
tempo waarin we de beoogde ambities -uit Omgevingsvisie, beleidsvisie Sociaal Domein of anderszins- 
kunnen realiseren. Een nieuwe, geactualiseerde uitvoeringsagenda, op te stellen ná de verkiezingen 
van 2022, moet daarbij zicht brengen op een stabiel evenwicht waarin inkomsten, uitgaven, taken en 
ambities in balans zijn.  
 
Corona in Goirle in 2022 e.v. 
Zoals het er nu naar uitziet, zal in 2022 de corona-pandemie nog steeds onze samenleving beïnvloeden. 
Wij blijven dat volgen. Op dit moment voorzien wij dat vooral extra aandacht voor ondernemers nodig 
zal zijn. De steunpakketten zijn in 2022 naar alle waarschijnlijkheid afgebouwd. Wat wij als gemeente 
kunnen doen, zetten we voort. Het gaat dan om: 
- De speciale coronapagina voor ondernemers op de website van de gemeente. Op deze 

internetpagina is de wegwijzer voor ondernemers te vinden. Deze wegwijzer is door team Economie 
en Domein Sociaal ontwikkeld en biedt antwoord op hulpvragen van ondernemers op zowel 
financieel als psychosociaal vlak;  

- Een maandelijks ondernemersspreekuur; 
- Zolang er steunregelingen zijn, houden wij het  TOZO-loket open dat is ontwikkeld en waar 

ondernemers direct naar doorverbonden kunnen worden. Dit loket wordt beheerd door 
medewerkers van de afdeling Werk en Inkomen; 

- Door de coronagerelateerde hulpvragen van ondernemers is het zwaartepunt in werkzaamheden 
van team Economie verschoven. Deze hulpvragen zijn acuut en krijgen daarom voorrang; 

 
Verder monitoren wij met behulp van het onderzoek Waar staat je gemeente op de effecten van 
corona m.n. ten aanzien van eenzaamheid.  
 
Doorontwikkeling Planning & Control 
Vooruitlopend op een nog met het auditcomité af te stemmen doorontwikkelplan voor de Planning & 
Control-cyclus, waarin ook de aanbevelingen van de rekenkamer-commissie worden betrokken, is 
zowel in het proces van totstandkoming van deze programmabegroting, als in het daaruit 
voortgekomen resultaat in de vorm van het hierbij aangeboden boekwerk, een verbeterslag in gang 
gezet. Het college benadrukt  vooral in gang gezet, omdat we ons realiseren dat met deze eerste 
inspanningen het uiteindelijke doorontwikkelresultaat nog behaald moet worden. Met name de 
verbeterslag in de gehele organisatie, waarbij het college beoogt dat de aan de raad voor te leggen 
producten uit de P&C-cyclus een samenhangend en logisch geheel vormen en bovendien beter 
aansluiten bij het abstractieniveau dat past bij de kaderstellende en controlerende rol van de raad. Dit 
vergt een aanzienlijke, ambtelijke inspanning die zich grondig zal moeten richten op de blik op het 
eigen werk, de samenhang daarvan met het werk van collega's, de bedoeling van dat werk en de mate 
waarin het bijdraagt aan de realisatie van beoogde resultaten. Met die inspanning moet een verdere 
verbeterslag mogelijk worden gemaakt om concrete werkzaamheden en activiteiten op ambtelijk 
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niveau te vertalen naar betekenisvolle, meetbare en beïnvloedbare effecten en indicatoren voor de 
raad. Daarin speelt de doorontwikkeling van bedrijfsvoering in brede zin, maar met name de mate 
waarin data gestuurd werken wordt doorgevoerd, vanzelfsprekend een belangrijke rol. Maar ook de 
organisatie-ontwikkeling en het bestuurlijke vernieuwingstraject bieden kansen om elkaar te helpen 
in positie te komen bij de rol die we hebben: dat geldt niet alleen voor de ambtelijke organisatie, maar 
ook voor management, college en raad.  
 
Concreet ziet u in de voorliggende begroting de volgende resultaten van de ingezette verbeterslag: 
- Eerste aanzet om activiteiten te vertalen naar meetbare effecten. U leest dus niet meer overal terug 

welke activiteiten we ondernemen in 2022. Wél wat het resultaat van de activiteiten gaat zijn. Het 
'opstellen van een beleidsstuk' is niet iets waar de raad op stuurt of waaraan onze inwoner direct 
iets heeft. De effecten van dat beleid wél. We willen dus bewegen van de inspanningsverplichting 
naar een resultaatverplichting. Die nieuwe denkwijze is nog niet overal gemeengoed; 

- De verplichte BBV-indicatoren zijn per thema in tabelvorm opgenomen, met meerjarige cijfers én 
vergelijkende cijfers van gemeenten in dezelfde grootteklasse alsmede van Nederland. Bovendien 
is 
een eerste slag geslagen om ook kwantitatieve gegevens op te nemen van aanvullende, lokale 
indicatoren. We gaan graag samen met uw raad aan de slag om deze lokale indicatoren naar 
behoefte en binnen de mogelijkheden te evalueren en aan te vullen ten behoeve van toekomstige 
P&C producties.   

- We rapporteren over de in 2022 nog resterende bezuinigingen in de bijlagen. 
- Nieuw beleid is al in de begroting verwerkt. Bij voorgaande begrotingen waren aparte stukken         

bijgevoegd waarin keuzemogelijkheden voor nieuw beleid en bezuinigingsvoorstellen voor de raad       
waren opgenomen alsmede een 1e en 2e begrotingswijziging. Het begrotingsboekwerk was         
daarmee een  soort 'doe-het-zelf' pakket dat nog tijdens de raadsvergadering moest worden 
samengesteld. Het opnemen van het nieuw beleid in de primaire begroting draagt bij aan de 
overzichtelijkheid en past bovendien bij datgene wat het feitelijk is: een voorstel van het college 
voor de begroting. Het is aan de raad om daar in het bestuurlijke traject in de voorgestelde vorm 
mee in te stemmen, dan wel tot amendering over te gaan.  
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Programmaplan - financieel 
 
Financieel perspectief 
De meerjarenraming in de begroting 2021 maakte inzichtelijk dat voor Goirle vanaf 2024 rode cijfers 
dreigen. Sindsdien zorgden een aantal autonome ontwikkelingen, voortschrijdend inzicht én 
tussentijdse besluitvorming door college en raad ervoor dat de meerjarenramingen er op dit moment 
als volgt  uitzien. 
 
(bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025 
Uitkomst begroting 2021 en de meerjarenraming  -1.962 -2.681 -2.979 -3.000 
Dekkingsvoorstel 1e wijziging 2021 1.873 1.873 1.873 1.873 
Aanvullende structurele dekking n.a.v. Provincie 80 80 80 80 
Terug draaien opgenomen herverdeling gemeentefonds 600 1.200 1.200 1.200 
Inboeken nadeel herverdeling gemeentefonds vanaf 2023 0 -360 -720 -1.080 
Uitgangspositie voor Perspectiefnota 2022 591 112 -546 -927 
 
Mutaties 2022 o.b.v. autonome ontwikkelingen     
a. Extra middelen jeugdhulp  1.521 1.250 1.150 1.100 
b. Al eerder ingerekend jeugdhulp 0 -350 -350 -350 
c. Hogere opbrengst ozb  125 125 125 125 
d. Verlaging budgetten regionale jeugdzorg  198 198 198 198 
e. Mutaties algemene uitkering Mei-circulaire  170 -40 -195 -251 
f. Vervallen compensatie woonplaatsbeginsel -195 -195 -195 -195 
g. Vervallen SPUK-uitkering sportbesluit  0 0 -100 -100 
h. Lagere salarislasten 2% i.p.v. 3% 100 100 100 100 
i. Overige mutaties 88 -14 -46 101 
Uitkomst conform bestaand beleid  2.598 1.186 141 -199 
 
a. We krijgen extra compensatie voor de tekorten in de jeugdhulp. Deze compensatie wordt deels 
afgebouwd.  
b. In de meerjarenraming was al rekening gehouden met een structurele compensatie van  
€ 350.000. 
c.  De opbrengst ozb is hoger vanwege enerzijds een hogere inflatiecorrectie en anderzijds door 
een hoger volume ozb-capaciteit. Deze volume capaciteit was bij de perspectiefnota niet bekend. 
d.  Op basis van een 1e prognose 2021 voor de regionale jeugdhulp wordt het budget verlaagd met  
 € 198.000 naar € 7,5 miljoen. 
e.  Deze mutatie is op basis van de mei-circulaire. 
f.  In augustus 2021 werd bekend dat in verband met wetswijziging van de toepassing van het 
woonplaatsbeginsel de bijdrage, die wij vanaf 2016 hiervoor hebben ontvangen, vervalt.  
g.  Als gevolg van het btw besluit sport betekent de btw voortaan aan last voor de gemeente. Tot 
en met 2023 worden we hiervoor gecompenseerd. 
h. In de meerjarenraming was rekening gehouden met een generieke salariskostenstijging van 3% 
voor 2021. Op basis van de huidige inzichten is een percentage van 2% voldoende en dat werkt 
structureel door. 
i. Onder de rubriek overige mutaties worden alle kleine mutaties gesaldeerd zoals vrijval 
kapitaallasten, afwijkende prijscompensatie e.d. 
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Uitkomst begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 
Belangrijk uitgangspunt bij de realisatie van onze doelstellingen en effecten is het voeren van een goed 
financieel beleid teneinde een sluitende (meerjaren)begroting te realiseren met een in financieel 
opzicht gezond meerjarenperspectief. Voor het begrotingsjaar 2022 zijn we als college daarin deels 
geslaagd. Het begrotingsjaar 2022 is sluitend met een voordelig saldo van € 795.000, maar we delen 
met uw raad onze grote zorgen over het meerjarenperspectief. Daarom is met het traject strategische 
heroriëntatie actie ondernomen om ons voor te bereiden op het -in financieel opzicht- zwaar weer dat 
op ons af dreigt te komen.  
 
Saldo meerjarenbegroting (bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025 
Saldo baten en lasten bestaand beleid  2.598 1.186 141 -199 
Kapitaallasten nieuwe investeringen noodzakelijk  -27 -46 -46 -45 
Nieuwe exploitatie uitgaven noodzakelijk -593 -374 -414 -274 
Nieuwe kapitaallasten investeringen wenselijk -54 -112 -142 -152 
Nieuwe exploitatie uitgaven wenselijk  -512 -396 -323 -245 
Nieuwe kapitaallasten investeringen wenselijk, nagekomen -33 -66 -66 -66 
Nieuwe exploitatie uitgaven wenselijk nagekomen -584 -551 -178 -205 
Resultaat  795 -359 -1.028 -1.186 
 
In deze posten voor lasten nieuw beleid is rekening gehouden met structurele en incidentele 
dekkingsmogelijkheden voor het opvangen van de lasten voor nieuw beleid. Het betreft een 
structureel bedrag van € 50.000 voor o.a. lagere budgetten voor Geo en telefonie. Daarnaast is er 
incidenteel dekking gevonden voor een bedrag van € 113.000. 
 
De begroting 2022 sluit met een positief resultaat van € 795.000. De Provincie toetst op het structurele 
saldo. Na correctie voor incidentele lasten bedraagt het structureel saldo voor 2022 € 1.090.000 
positief. 
De meerjarenraming vertoont tekorten vanaf 2023 die oplopen naar bijna 1,2 miljoen in 2025, met 
name veroorzaakt door de verwerking van de voorlopige herverdeeleffecten van het gemeentefonds. 
We gaan nog steeds uit van een maximaal nadeel in 2023 van € 15 per inwoner, jaarlijks oplopend met 
€ 15. Overigens hebben wij ook rekening gehouden in onze meerjarenraming met de extra gelden die 
we hebben ingerekend voor de compensatie van de  kosten van de jeugdzorg. Voor 2022 is dat een 
bedrag van € 1.521.000 aflopend via € 1.250.000  in 2023 naar € 1.150.000 in 2024 en € 1.100.000 in 
2025. De afloop zet zich verder door na 2025. 
 
Overzicht structureel begrotingssaldo   
(bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025 
Uitkomst begroting 795 -359 -1.028 -1.186 
Incidentele lasten  295 50 90 0 
Structureel begrotingssaldo  1.090 -309 -938 -1.186 
Beschikking over de reserves  590 578 579 579 

Uitkomst voor beschikking over reserves  500 -887 -1.517 -1.765 
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Budgetrecht van de raad  
Op grond van de Financiële verordening gemeente Goirle 2019 autoriseert de raad met het vaststellen 
van de begroting de totale baten en lasten per thema (art 5.1). Deze baten en lasten worden aan het 
eind van elk thema in tabelvorm weergegeven. Het college verdeelt de door de raad op themaniveau 
vastgestelde middelen vervolgens over de producten. Daarbij houdt het college zowel rekening met 
regulier werk, als met de (nieuwe) beleidsvoornemens voor 2022. Onder elke thematabel treft u een 
specificatie van de middelen voor nieuw beleid waarvoor het college voorstelt deze in de 
themaramingen van de begroting 2022 en de meerjarenraming op te nemen. 
 
Autorisatie investeringskredieten 
Daarnaast informeren wij u op programmaniveau over het investeringsplan. Bij de 
begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een 
apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige investeringen 
worden bij de begrotingsbehandeling geautoriseerd (art. 5.2 Financiële verordening). 
 
Voor 2022 is een totaal aan investeringen begroot van bijna € 7,6 miljoen. De geraamde investeringen 
betreffen binnen programma 1 de vervanging van de hockeyvelden van MHC, voor programma 2 de 
investeringen voor infraplan wegen en rioleringen en de investeringen voor de proeftuin en voor 
programma 4 de vervanging van de installatie in de raadszaal. 
 
Risico's en onzekerheden 
Voor een goed oordeel over de financiële positie van Goirle is het belangrijk om inzicht te hebben in 
de risico's. In de paragraaf weerstandsvermogen worden die risico’s gekwantificeerd en afgezet tegen 
het beschikbare weerstandsvermogen. Daarnaast melden wij u nog enkele onzekerheden waarmee in 
de begroting geen rekening is gehouden: 
- De onzekerheid dat de extra impuls van het rijk voor jeugdzorg door een nieuw kabinet niet 

structureel wordt gemaakt.  
- Onder het kopje  'coronacrisis' is aangegeven dat de omvang van de impact nog niet kan worden 

ingeschat. In de begroting is met het structurele effect op de financiële positie nog geen rekening 
gehouden. 

- Over de herverdeling van het gemeentefonds verwachten wij aan het einde van dit jaar 
duidelijkheid. In de meerjarenraming zijn we vanaf 2023 uitgegaan van een maximaal nadeel van  
€ 15,00 per inwoner. 
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Financiële positie breder beschouwd 
Voor beoordeling van de financiële positie kijken wij verder dan alleen naar het saldo van de 
meerjarenraming. Indicatoren als de ontwikkeling van de reserves en schulden (schuldquote, 
solvabiliteit, etc.), belastingdruk, het perspectief op de grondexploitaties en inschatting van risico's zijn 
onderdeel van het oordeel over de financiële positie. Het weerstandsvermogen in de begroting 2022 
blijft ruim boven de door de raad vastgestelde norm. Onze reserves nemen in de loop van deze 
raadsperiode af. Op basis van de doorrekening van de algemene weerstandsreserve daalt de vrije 
reserve eind 2022 naar € 2,8 miljoen. Daarnaast hebben we nog de algemene reserve grondexploitatie 
van afgerond € 4,2 miljoen zodat onze incidentele weerstandscapaciteit € 7.0 miljoen bedraagt. 
Daarmee is onze weerstandscapaciteit redelijk te noemen.  
 
In de paragraaf weerstandsvermogen zijn de indicatoren voor beoordeling van de financiële positie 
verder uitgewerkt.  
Ontwikkeling reserve positie  (bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025 
Saldo begin van het jaar 18.500 17.100 16.500 15.900 
Toevoegingen  0 0 0 0 
Onttrekkingen  -1.400 -600 -600 -500 
Saldo eind van het jaar  17.100 16.500 15.900 15.400 
 
Belastingdruk 
De lokale lastendruk wordt bepaald door de som van de onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing 
en de afvalstoffenheffing. De onroerende-zaakbelastingen hebben wij verhoogd met 1,9%, gelijk aan 
de inflatie in periode mei 2020 - mei 2021. De tarieven voor de rioolheffing dalen met 3%. De tarieven 
voor de afvalstoffenheffing dalen voor een eenpersoonshuishouden met 5% en voor een 
meerpersoonshuishouden stijgen deze met 1%.  
 
In de paragraaf lokale heffingen wordt nader ingegaan op de belastingvoorstellen.  
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Leeswijzer 
  
 
Hieronder gaan wij in op het begrotingsmodel en de wijze waarop u dat kunt gebruiken. 
Achtereenvolgens lichten wij de veranderingen in het programmaplan, de paragrafen en de 
financiële begroting toe. Daarbij verwijzen wij ook naar de in de nota van aanbieding opgenomen 
toelichting op de doorontwikkeling van de P&C-cyclus. 
 
Programmaplan 
De uitwerking naar ambities en beoogde resultaten voor 2022 e.v. is in het programmaplan 
opgenomen. Voor de opbouw van het programmaplan is de opzet van 2019 gevolgd. We 
onderscheiden in deze begroting de volgende vier programma's en het overzicht van algemene 
dekkingsmiddelen en overhead: 

1. Inwoner 
2. Leefomgeving 
3. Bedrijvigheid 
4. Bestuur en organisatie 
5. Algemene dekkingsmiddelen en overhead 

 
Bij de verschillende thema’s binnen de programma’s hebben wij in deze begroting verplichte en 
aanvullende lokale indicatoren opgenomen. Hiermee geven wij extra stuurinformatie bij de ambities 
en activiteiten op die thema’s. Het ontwikkelen en verbeteren van indicatoren is een continu proces. 
In deze begroting is hier verder invulling aangegeven door de verplichte indicatoren meerjarig en 
vergelijkbaar in tabelvorm op te nemen. Daarnaast zijn enkele lokale indicatoren toegevoegd. Samen 
met uw raad willen we evalueren of deze in voldoende mate voorzien in de behoefte, dan wel of 
verdere aanvulling of vervanging door nieuwe indicatoren wenselijk is. 
 
Paragrafen 
De zeven paragrafen geven op specifieke onderwerpen verdiepende informatie over de 
beleidsthema's van de programma's heen. Daarmee geven de paragrafen een belangrijk inzicht in de 
(financiële) positie van de gemeente. De paragrafen zijn verplicht voorgeschreven in het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV) en ook inhoudelijk stelt het BBV de nodige eisen. Dat maakt dat 
jargon en techniek niet altijd geheel te voorkomen zijn.  
 
Financiële begroting 
Ook in de financiële begroting hebben we het model van 2019 gehanteerd. Belangrijk is het overzicht 
van de thema's en de taakvelden met de baten en lasten. In de financiële verordening hebt u immers 
bepaald dat de gemeenteraad op het niveau van de thema's  de financiële begroting vaststelt en 
daarmee het college autoriseert tot het doen van uitgaven. De thema's zijn verdeeld over de 
programma's. U ziet dat in het overzicht terug. De vergelijkbaarheid van deze begroting met die van 
vorig jaar is met het overzicht van thema's en taakvelden geborgd. De grote afwijkingen in de lasten 
en baten worden nu per thema toegelicht. 
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Beleidsbegroting 
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Programma 1 Inwoner 
 
 
Ambitie en doelstellingen 
De visie Goirle GLANST 2022-2026 is de basis voor de ambitie en doelstellingen binnen het programma 
Inwoner. De gemeente Goirle werkt samen met de Gôolse gemeenschap aan een doenerig dorp waar 
het goed toeven is. Een gemeente waar jeugd gezond en veilig opgroeit en volwassenen fysiek en 
mentaal gezond ouder worden in een gezonde en veilige leefomgeving. We zetten in op positieve 
gezondheid, normaliseren en een gezonde sociale basis met financieel evenwicht. 
 
Voor het behalen van de ambitie hebben we de volgende doelstellingen: 
a. Bevorderen maatschappelijke participatie 
Maatschappelijke participatie betekent in Goirle meedoen in een gemeente waarin inwoners elkaar 
kunnen ontmoeten, kennen en ondersteunen.  
 
b. Vergroten zelfredzaamheid 
Zelfredzaamheid is het vermogen van iemand om zichzelf te redden op alle levensterreinen met zo 
min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. Iemand kan eigen problemen oplossen en weet zich 
zo zelfstandig mogelijk te redden.  
 
c. Versterken van de kracht van de samenleving 
In Goirle zijn tal van burgerinitiatieven en zetten veel vrijwilligers zich in voor elkaar, de wijk of onze 
gemeente. Op allerlei manieren ontmoeten, kennen en ondersteunen inwoners elkaar. Dit versterkt 
de kracht van de samenleving en zorgt ervoor dat inwoners het beste uit zichzelf kunnen halen. 
 
d. Regionale en lokale inkoop 
Steeds meer mensen doen een beroep op ondersteuning en hulpvragen zijn soms ingewikkelder en 
complexer. Door oplopende zorgkosten zijn we genoodzaakt om de komende jaren verdere stijging af 
te vlakken. Om inwoners de juiste hulp te kunnen bieden en dit betaalbaar te houden, is er regionaal 
een nieuwe inkoopstrategie jeugd, Wmo en arbeidsparticipatie ontwikkeld.  Naast dit traject loopt er 
voor Goirle een lokaal inkooptraject voorliggend veld. Het doel is om dit lokale traject zoveel mogelijk 
te laten aansluiten op het regionale inkooptraject.  Zodra de nieuwe samenwerkingspartner voor het 
voorliggend veld gecontracteerd is, stellen we samen met deze partner indicatoren op ten behoeve 
van preventie. Deze worden meegenomen in de volgende Planning & Control-cyclus. 
 
Strategische koers voor 2022 e.v.  
De druk op het sociaal domein neemt nog steeds toe. Op alle niveaus van de samenleving staan we 
voor uitdagingen en veranderingen zoals globalisering, informatisering, individualisering en 
klimaatverandering. Tegelijkertijd zien we ook een toenemende behoefte om deel te nemen aan 
gemeenschappen en is er veel aandacht voor inclusie, positieve gezondheid en duurzaamheid.  
 
Naast deze grotere onderwerpen vragen in Goirle onderwerpen als vergrijzing, eenzaamheid en 
jongeren met gedragsproblemen speciale aandacht. Deze aspecten nemen we mee in de nieuwe visie 
op het sociaal domein. De raad heeft hiervoor de uitgangspunten meegegeven. Met deze visie werken 
we vanaf 2022 naar een situatie waarin onze inwoners het maximale uit zichzelf kunnen halen. 
Hierdoor kunnen zij zo zelfstandig en zo volwaardig mogelijk meedoen aan de maatschappij en 
anderen helpen om mee te doen.  
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Met inwoners die niet zelf of met hulp van anderen mee kunnen doen zoeken wij naar een passende 
oplossing. Hierbij doen wij alleen wat écht nodig is en leveren we maatwerk. Voor het realiseren van 
deze missie zijn Positieve Gezondheid, normalisatie en preventie de basis. Ook haken we direct aan bij 
de uitgangspunten van de omgevingsvisie “Goed toeven” en "Doenerig dorp”. In tegenstelling tot de 
brede kaders van Back 2 Basics zal de sociale koers van Goirle zich richten op het uitvoeren van de 
wettelijke taken en daarnaast een aantal thema’s die prioriteit krijgen en waarop we extra inzetten 
omdat deze bijdragen aan het versterken van zelf- en samenredzaamheid. Voor de realisatie van de 
doelen uit de visie wordt gebruik gemaakt van een uitvoeringsagenda.  
 
Verbonden partijen 
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente 
een bestuurlijk en financieel belang heeft. Voor dit programma zijn dat de volgende organisaties: 
- GGD Hart voor Brabant (Tilburg): Een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg Regio 

Hart van Brabant.  
- Diamantgroep (Tilburg): Bieden van participatiekansen aan mensen met een afstand tot de   

arbeidsmarkt. 
- Midpoint (Tilburg): Bevorderen en stimuleren van regionale economische ontwikkelingen in de 

regio Hart van Brabant.  
- Regionale Ambulance Voorziening (Tilburg): Verlenen van ambulancezorg 
 
Thema-indeling 
De beoogde resultaten die in 2022 moeten bijdragen aan realisatie van de doelstellingen hebben we 
in dit hoofdstuk aan de hand van de navolgende thema's geformuleerd:  
  
1.1 Preventie 
1.2 Onderwijs 
1.3 Zorg en activering 
 
Wat mag het kosten? 
 
 
 

Rekening 2020
Begroting 2021 

incl wijziging Begroting 2022
Totaal lasten 35.512.778 33.591.194 33.577.659
Totaal baten 7.936.463 4.987.043 5.771.323
Saldo programma 27.576.315 28.604.151 27.806.336
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Thema 1.1 Preventie 
 
 
Te behalen resultaat in 2022 
 
- Tegengaan van eenzaamheid 
Eenzaamheid zien we terugkomen bij verschillende groepen inwoners. Dit zien we in de monitor van 
de GGD voor jeugd en volwassenen en vanuit gesprekken met onze samenwerkingspartners. In 2022 
is het taboe rondom eenzaamheid verminderd en hebben onze inwoners handvatten en oplossingen 
verkregen die vereenzaming terugdringt en/of voorkomt. 
 
- Stimuleren van sport, bewegen en cultuur 
Inzetten van sport, bewegen en cultuur voorkomt gezondheidsproblemen en versterkt de sociale 
basis van Goirle. In 2022 blijft het aantal inwoners wat sport en elkaar ontmoet minimaal gelijk. 
 
- Behoud van een gezonde en krachtige jeugd 
Onder jeugd zien we een groeiend percentage dat kampt met gezondheidsproblematiek en 
depressie. De komende jaren willen we de ondersteuning stap voor stap verschuiven van verlenen 
van zorg naar het voorkomen ervan. Hierdoor groeien meer jeugdigen gezond en veilig op. 

- Investeren in gezond ouder worden 
De groep oudere inwoners wordt steeds groter in Goirle en Riel. Dit zien we in de demografische 
gegevens van de GGD en in het bevolkingsregister. De komende jaren willen we de ondersteuning 
stap voor stap verschuiven van verlenen van zorg naar het voorkomen ervan. Hierdoor blijven 
ouderen langer fysiek en mentaal gezond.  
 
- Erkennen en ondersteunen van (jonge) mantelzorgers 
We zijn ons bewust van de waarde én kwetsbaarheid van de mantelzorgers in onze gemeente. In 
onze gemeente erkennen en waarderen we onze mantelzorgers en voorkomen we uitval van 
mantelzorgers bij de uitvoering van hun mantelzorgtaken.  
 
- Inzetten op inclusiviteit en gelijke kansen voor inwoners   
Individualisering en sociale en economische verschillen tussen groepen inwoners nemen toe. We 
willen de sociaal en economische verschillen verkleinen en de kans om mee te doen vergroten. Zo 
kunnen inwoners gebruik maken van regelingen die meedoen makkelijker maken en bereiken we 
inwoners eerder die problemen hebben. 

- Mogelijk maken van financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie  
Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering groeit en de  schuldenproblematiek neemt toe. 
Inwoners zijn in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld, zodat verergering van schulden wordt 
voorkomen en zij mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. 
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Indicatoren 
 

 
 
  

Eenheid 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
1 Niet-sporters % n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Eenheid 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
a. Eenzaamheid onder volwassenen % 46% 46% 40%
b. Eenzaamheid onder jongeren % n.b. 37% 37%

c. Inwoners die voldoen aan de beweegrichtlijnen % 55% 55% 52%
d. Gemiddelde schuldenlast van inwoners die 

gebruik maken van de Kredietbank
€ 28.843 49.901 55.420

e. Alcoholgebruik jongeren onder 18 jaar % 39% 38% 38%
f. Harddrugsgebruik jongeren onder 18 jaar % n.b. 14% 14%
g. Aanvragen meedoenregeling Aantal 0% 0% 0%

g. Aanvragen meedoenregeling (Bron: 4-jaarlijkse monitor GGD)

Legenda:
1. Niet sporters: het % bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. 

1.1 Preventie

BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Gemeente Goirle Grootteklasse < 25.000 
inwoners

Geheel Nederland

Lokale indicatoren

a. Eenzaamheid. Bron: 4-jaarlijkste monitor GGD

c. Beweegrichtlijn Bron: 4-jaarlijkse monitor GGD
d. Schuldenlast (Bron: eigen data en data Kredietbank)

f. Harddrugsgebruik jongren onder 18 jaar (Bron: 4-jaarlijkse monitor GGD)
e. Alcoholgebruik onder jongeren (Bron: 4-jaarlijkse monitor GGD)

b. Eenzaamheid jongeren. Bron: 4-jaarlijkse monitor GGD
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Wat mag het kosten? 
 
 

Rekening 2020
Begroting 2021 

incl wijziging Begroting 2022
Totaal lasten 4.446.539 3.987.285 3.260.895
Totaal baten 522.384 553.887 582.056
Saldo thema 3.924.154 3.433.398 2.678.839
 
bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 
Lasten nieuw beleid         45        89        89        89 
Vervanging velden MHC Goirle         45        89        89        89 
Baten nieuw beleid         12        23        23        23 
Doorberekening lasten MHC Goirle         12        23        23        23 
Subtotaal Lasten -/- Baten nieuw beleid         33        66        66        66 
          
Totaal mutaties reserves       196      196      196      196 
Mutatie reserves voor bestaand beleid       196 196      196      196 
          
Totaal Investeringsplan    1.557         -           -           -   
Vervanging velden MHC Goirle    1.557 -  -  -  
 
Voor zover nieuw beleid niet eerder in de Perspectiefnota 2022 en/of in de bijlage bij het 
raadsvoorstel Strategische Heroriëntatie is toegelicht treft u een toelichting hieronder. 
 
Voor de eenmalige uitgaven voor de schuldhulpverlening € 37.000 en het structureel een budget van 
€ 8.000 voor de jeugdwerkloosheid is dekking gevonden binnen de themaraming. Deze 
beleidsvoornemens zorgen daardoor niet voor extra belasting van de exploitatiebudgetten.  
 
- Vervanging velden MHC Goirle 
In 2020 zijn de kunstgras hockeyvelden bij MHC Goirle grondig gereinigd in verband met algengroei en 
gladheid van de velden om ze nog een korte periode mee te kunnen laten gaan, anders zouden ze 
worden afgekeurd. De gemeente heeft hierdoor wat extra tijd gekocht om te bekijken hoe, wanneer 
kunnen we de velden vervangen en wat zijn de financiële gevolgen. Daarnaast heeft MHC Goirle velden 
tekort omdat het groeiende en bloeiende vereniging is. Inmiddels zijn de problemen omtrent de 
velden, uitbreiding en financiële gevolgen in de gemeente raad besproken en is de werkvoorbereiding 
gestart om begin 2022 de werkzaamheden te kunnen aanbesteden. Na aanbesteding kunnen de 
werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode maart tot en met juni 2022. Voor het totale project 
is een krediet van € 1.557.000 vastgesteld. Voor extra’s zal de club zelf voor deze kosten in de jaarlijkse 
huur bijdragen.   
 
  



15 
 

Thema 1.2 Onderwijs 
 
 
Te behalen resultaat in 2022 
 
- Behoud van gezonde krachtige jeugd 
In 2020/2021 is een nulmeting gemaakt om het aanbod en toeleiding van Voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE) in kaart te brengen. In Goirle is het bereik van VVE doelgroepkinderen met 3% aan de 
lage kant. Onze ambitie is dat álle kwetsbare kinderen voor wie de kans groot is op 
onderwijsachterstand vanaf 2,5 jaar gebruik maken van (VVE) opvang of dat zij een alternatief 
programma volgen in afstemming met de opvoeders. Om het bereik te maximaliseren breiden we het 
aantal VVE-locaties uit en worden deze beter verspreid over Goirle. Daarnaast gaan we het proces van 
indiceren en toeleiden van VVE-doelgroeppeuters optimaliseren. Hierdoor stijgt het percentage 
kinderen dat gebruik maakt van VVE-aanbod.  
 
- Lokaal onderwijsbeleid is vormgegeven en beschreven in de lokale educatieve agenda (LEA) 2022-

2026. 
De ambities voor het thema onderwijs zijn 'Alle kinderen in beeld' en 'Optimale ontwikkelingskansen 
voor alle kinderen in Goirle (waarbij het voorkomen van onderwijsachterstanden het overkoepelende 
speerpunt is)'. Deze ambities worden geconcretiseerd in de lokale educatie agenda(LEA). We leggen 
de nieuwe LEA 2022-2026  begin 2022 ter besluitvorming aan u voor. Na vaststelling van de LEA worden 
de indicatoren opgesteld en meegenomen in de volgende Planning & Control-cyclus.   
 
Indicatoren 
 

 
 
  

Eenheid 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

2 Absoluut verzuim leerplichtige leerlingen Aantal 0,6 1,5 n.b. 1,3 1,1 1,7 1,8 1,9 2,4

3 Relatief verzuim leerplichtige leerlingen Aantal 21 15 14 19 17 19 27 23 26

4
Vroegtijdig schoolverlaters zonder 
startkwalificatie (vsv-ers) % 1.6% 1.8% 1.3% 1,4% 1,5% 1,30% 1,9% 2,0% 1,70%

Eenheid 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
i. Kinderen die gebruik maken van VVE-aanbod % n.b. 3,0% 3,0%

i. Kinderen gebruik VVE. Bron: 0 meting VVE aanbod/bereik Goirle 2020 (CED-groep) 

3. Relatief verzuim: als een jongere wel op een school of instelling staat ingeschreven maar gedurende een bepaalde tijd de lessen of praktijk 
verzuimt. Aantal per 1.000 leerlingen.
4. Percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. 

1.2 Onderwijs

Legenda:

2. Absoluut verzuim: als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. 
Aantal per 1.000 leerlingen. 

BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Gemeente Goirle Grootteklasse < 25.000 
inwoners

Geheel Nederland

Lokale indicatoren
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Wat mag het kosten? 
 
 

Rekening 2020
Begroting 2021 

incl wijziging Begroting 2022
Totaal lasten 2.365.122 2.526.030 2.513.564
Totaal baten 171.509 174.033 175.020
Saldo thema 2.193.613 2.351.997 2.338.544
 
bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 
Lasten nieuw beleid         39        27        27        27 
Regionale samenwerking leerplicht         27        27        27        27 
Onderwijshuisvestingsprogramma (OHP)         12 -  - - 
Baten nieuw beleid - - - - 
Niet van toepassing            -           -           -           -   
Subtotaal Lasten -/- Baten nieuw beleid         39        27        27        27 
          
Totaal mutaties reserves         12         -           -           -   
Mutatie reserves voor nieuw beleid         12         -           -           -   
          
Totaal Investeringsplan           -           -           -           -   
 Niet van toepassing -  -  -  -  
 
Voor zover nieuw beleid niet eerder in de Perspectiefnota 2022 en/of in de bijlage bij het 
raadsvoorstel Strategische Heroriëntatie is toegelicht treft u een toelichting hieronder. 
 
- Onderwijshuisvestingsprogramma 
Voor 2022 wordt rekening gehouden met kosten voor de tijdelijke huisvesting bij 't Schrijverke. Het 
betreft werkzaamheden voor het herstel van de riolering, de dakbedekking en de gevelbekleding. De 
totale kosten worden berekend op € 12.000 inclusief btw. Omdat het onderhoudswerkzaamheden 
betreffen worden deze ineens als last genomen en gedekt uit de reserve huisvesting onderwijs. 
 
  



17 
 

Thema 1.3 Zorg en activering 
 
 
Te behalen resultaat in 2022 
 
- Behoud van een gezonde en krachtige jeugd 
De komende jaren willen we de ondersteuning zo kortdurend en dichtbij mogelijk realiseren. 

- Investeren in gezond ouder worden 
Voor de inwoners die hun hulpvraag niet op kunnen lossen in de sociale basis bieden wij 
ondersteuning. Deze ondersteuning bieden wij zo licht en zo kortdurend mogelijk. We schalen op naar 
maatwerk waar dit nodig is. Hierbij doen we alleen wat écht nodig is. 
 
- Erkennen en ondersteunen van (jonge) mantelzorgers 
Mantelzorgers die toch een hulpvraag krijgen die niet op te lossen is in de sociale basis bieden wij 
ondersteuning. Deze ondersteuning bieden wij zo licht en zo kortdurend mogelijk. We schalen op naar 
maatwerk waar dit nodig is. Hierbij doen we alleen wat écht nodig is. 
 
- Inzetten op inclusiviteit en gelijke kansen voor inwoners   
Voor de inwoners die hun hulpvraag niet op kunnen lossen in de sociale basis bieden wij  
ondersteuning. Deze ondersteuning bieden wij zo licht en zo kortdurend mogelijk. We schalen op naar 
maatwerk waar dit nodig is. Hierbij doen we alleen wat écht nodig is.  
 
- Mogelijk maken van financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie 
In onze inzet leggen we de focus op het weer mee laten doen van kwetsbare inwoners in de 
arbeidsmarkt. Daarom continueren we in 2022 de aanpak Goirle aan de slag en intensiveren we de 
voorlichting over het minimabeleid. 
 
- Verbinden wonen en zorg 
Een woon-zorganalyse wordt uitgezet om meer inzicht te krijgen in wat er is, wat er nodig is en hoe dit 
zich verhoudt naar de toekomst toe. In de prestatieafspraken van Leystromen nemen we deze 
behoefte mee, om beter te kunnen voldoen aan de vraag. Regiogemeenten, woningcorporaties en 
zorgaanbieders maken een verkenning ten aanzien van de mogelijkheden op de langere termijn ten 
aanzien van vraag en aanbod. De regionale spreiding uitstroom Beschermd Wonen wordt 
meegenomen in het programma "Weer Thuis".   
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Indicatoren 
 

 
 
  

Eenheid 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

5 Banen Aantal 539,0 556,0 563,0 651,4 665,4 666,3 777,4 793.9 795,9
6 Jongeren met delict voor de rechter % 1% 1% n.b. 1% 1% n.b. 1% 1% n.b.
7 Kinderen in uitkeringsgezin % 3% 3% n.b. 4% 4% n.b. 7% 6% n.b.
8 Werkloze jongeren % 2% 2% n.b. 1% 1% n.b. 2% 2% n.b.
9 Netto arbeidsparticipatie % 69,0% 69,7% 68,6% 68,7% 69,6% 69,3% 67,8% 68,8% 68,4%

10 Personen met een bijstandsuitkering Aantal 203,6 190 308,8 206,7 194,5 262,8 401,1 381,7 459,7
11 Lopende re-integratievoorzieningen Aantal 152,3 170,5 132,2 190.8 148.5 148.9 305,2 207,0 202,0
12 Jongeren met jeugdhulp % 11,5% 11,9% 11,9% 10.4% 10.9% 10.6% 11.8% 12.3% 11.9%
13 Jongeren met jeugdbescherming % 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.1% 1.1% 1.2% 1.2% 1.2%
14 Jongeren met jeugdreclassering % 0,4% n.b. 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
15 Cliënten met een maatwerkarrangement wmo Aantal n.b. 660 710 521 563 625 640 680 700

Eenheid 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Instroom Participatiewet Aantal 119 92 201
Uitstroom Participatiewet Aantal 145 107 151
Voor dit thema worden in aanloop naar de aanvang van het 
begrotingsjaar 2022 nog nadere lokale indicatoren bepaald. Deze 
volgen uit de nog te maken nadere afspraken met de (nieuwe) 
contractpartners naar aanleiding van de lopende 
aanbestedingstrajecten. 

12. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 

13. Jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. 

14. Het percentage jongeren 12-23 jaar met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren 12-23 jaar. 
15. Het aantal per 10.000 in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. 

Uitstroom Participatiewet (aantal dossiers, gehuwd = 1). Bron: Eigen data Suite. 

Instroom Participatiewet (aantal dossiers, gehuwd = 1). Bron: Eigen data Suite

11. Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 

10. Het aantal personen met een uitkering op grond van de wet WWB (t/m 2014) en de Participatiewet.

Legenda:

9. Netto arbeidsparticipatie: het % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. 

BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Gemeente Goirle Grootteklasse < 25.000 
inwoners

Geheel Nederland

Lokale indicatoren

5. Banen: aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar. 

6. Percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. 

7. Kinderen in uitkeringsgezin: percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. 
8. Werkloze jongeren: personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en tegelijkterijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. 
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Wat mag het kosten? 
 
 

Rekening 2020
Begroting 2021

incl wijziging Begroting 2022
Totaal lasten 28.701.118 27.077.879 27.803.200
Totaal baten 7.242.570 4.259.123 5.014.247
Saldo thema 21.458.548 22.818.756 22.788.953
 
bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 
Lasten nieuw beleid       520      410        10        10 
Aanschaf regiesysteem          50 -  - - 
Onderhoud regiesysteem          10        10        10        10 
Huishoudelijke hulp       400      400 - - 
Beschermd wonen         60 -  - - 
Baten nieuw beleid -         -   - - 
Niet van toepassing  - - - - 
Subtotaal Lasten -/- Baten nieuwe wensen       520      410        10        10 
          
Totaal mutaties reserves - - - - 
Mutatie reserves voor bestaand beleid - - - - 
          
Totaal Investeringsplan - - - - 
Niet van toepassing  -  -  -  -  
 
Voor zover nieuw beleid niet eerder in de Perspectiefnota 2022 en/of in de bijlage bij het raadsvoorstel 
Strategische Heroriëntatie is toegelicht treft u een toelichting hieronder. Voor het incidenteel budget 
van € 25.000 voor het regiovervoer (automaatje), opgenomen in de Perspectiefnota 2022, is dekking 
gevonden binnen de themaraming. Dit beleidsvoornemen zorgt daardoor niet voor extra belasting van 
de exploitatiebudgetten.  
 
- Huishoudelijke hulp 
Een aantal poetsbonklanten kreeg per 1-1-2021 een maatwerkvoorziening. Op het hoogtepunt, medio 
2019 maakten ca. 200 huishoudens gebruik van de poetsbon. Veel poetsbonklanten hebben zich in de 
loop van 2019 en 2020 al gemeld voor een maatwerkvoorziening, omdat dit goedkoper voor hen was 
vanwege de invoering van de generieke lage eigen bijdrage in 2019 en het abonnementstarief in 2020. 
We zien vanaf 2019 dan ook een gestage toename van het aantal cliënten in de Wmo 
maatwerkvoorziening hbh. Met de stop van de poetsbon werd verwacht een bezuiniging van € 100.000 
te realiseren, maar dat is in werkelijkheid dus veel minder. Als de poetsbon zou zijn voortgezet had 
deze ook onder het abonnementstarief moeten vallen, terwijl de gemeente nauwelijks kon sturen op 
de toegang en het gebruik van de poetsbon omdat het een algemene voorziening was. De poetsbon 
kon ook om die reden niet worden voortgezet.  
 
Niemand kan voor € 19,00 per maand een particuliere huishoudelijke hulp regelen. We proberen de 
inwoners te wijzen op eigen kracht en voordelen van een particuliere hulp, maar veel mensen willen 
toch een melding doen. Voor 2019 was een hoge inkomensafhankelijke eigen bijdrage van het CAK een 
reden om géén maatwerkvoorziening aan te vragen. Omdat de Wmo geen mogelijkheid biedt om de 
financiële draagkracht vast te stellen, heeft de gemeente geen inzicht in het percentage minima onder 
de gebruikers van Wmo voorzieningen.  
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Door de coronacrisis zijn veel ouderen thuis komen zitten. Ze werden minder geactiveerd door 
reguliere activiteiten, door hun netwerk of door bijvoorbeeld fitness/sport/fysiotherapie. Daarnaast 
viel mantelzorg weg door het bezoekadvies. Het lijkt erop dat de gezondheid van onze ouderen 
achteruit is gegaan in deze periode evenals de steun uit het netwerk (familie, mantelzorgers en/of 
vrijwilligers). De groei van het aantal cliënten met huishoudelijke hulp is in 2021 verder toegenomen 
tot ruim 700 in augustus 2021. 
 
Minder mensen gaan in een zorginstelling wonen waar de hulp integraal is geregeld. Met behulp van 
thuiszorg en huishoudelijke ondersteuning blijven mensen thuis wonen.  
 
Een factor die ook bijdraagt aan de kostenstijging is de wettelijke verplichting om jaarlijks de tarieven 
van de huishoudelijke hulp marktconform vast te stellen volgens de regels van de AMvB reële tarieven.  
 
Het is voor de gemeente in het huidige contract moeilijk om te sturen op de omvang van de 
ondersteuning. De gemeente bepaalt alleen dat er hulp moet worden ingezet en adviseert over de 
intensiteit. De zorgaanbieder vult samen met de klant in hoe de hulp wordt ingezet. Dit leidt vaak tot 
meer inzet. De klanttevredenheid met de huishoudelijke hulp is daardoor toegenomen, maar de 
kosten ook. Afschalen gebeurt in de praktijk niet of nauwelijks. Meer tevreden gebruikers leiden ook 
tot een aanzuigende  werking.  
 
- Beschermd wonen 
In 2020 en 2021 is een budget van € 60.000 voor beschermd wonen beschikbaar gesteld aan de 
gemeente Tilburg. Dit bedrag was niet geoormerkt en hierdoor niet automatisch opgenomen in de 
begroting 2022.   Voor het begrotingsjaar 2022 stelt het college voor om alsnog € 60.000 incidenteel 
op te nemen. In de Perspectiefnota is dit bedrag abusievelijk niet meegenomen. Met ingang van 2023 
ontvangen de gemeenten nieuwe rijksmiddelen.  Hoe dan met deze post wordt omgegaan, zal medio 
maart 2022 of eerder besloten worden. 
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Programma 2 Leefomgeving 
 
 
Ambitie en doelstellingen 
In de omgevingsvisie hebben we - samen met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke 
organisaties en partners - de integrale koers uitgezet op weg naar de toekomst, gericht op een fysieke 
leefomgeving waarin mensen gelukkiger, gezonder en veiliger zijn. In de omgevingsvisie hebben we 
onze ambities, kaders en richtlijnen voor de fysieke leefomgeving van de gemeente vastgelegd. De 
centrale waarden 'Doenerig dorp’, ‘Prachtlandschap van de Toekomst’ en ‘Goed toeven’ vormen 
daarbij het overkoepelende kader. Deze waarden willen we voor de toekomst behouden en waar 
mogelijk versterken. Met de omgevingsvisie hebben we daarom enerzijds vastgelegd welke kwaliteiten 
we willen behouden om het landschap duurzaam en robuust in te richten en de kenmerkende 
(cultuurhistorische) kwaliteiten van het Gôolse landschap voor de toekomst te kunnen behouden. 
Anderzijds geven we aan welke ontwikkelingen we ruimte willen bieden, om aantrekkelijk te blijven 
voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Dit heeft geresulteerd in ambities en doelstellingen op 
verschillende integrale thema's, die ook voor de begroting centraal staan. 
 
Omgevingswet 
De Omgevingswet wordt geoperationaliseerd door het opstellen van een omgevingsplan, 
programma's en het inrichten van het DSO. Om de Omgevingsvisie scherp en bij de tijd te houden is 
continue evaluatie noodzakelijk. We werken een keer per jaar met een ambtelijke actualiseringscyclus 
en een bestuurlijke actualiseringscyclus per twee jaar. 
 
Verstedelijking  
Er is in Nederland, en dus ook in Hart van Brabant een grote verstedelijkingsopgave met bijbehorende 
ruimteclaims. Op dit moment zijn, naast diverse binnenstedelijke locaties, de Bakertand en de 
Zuidrand in ontwikkeling. Hiermee wordt naar verwachting tot 2030 voldoende in de (regionale) 
woningbouwbehoefte voorzien. Op langere termijn (na 2030) is dat mogelijk onvoldoende voor de 
regionale verstedelijkingsbehoefte, daarom denken we nu al na over mogelijke uitbreidingslocaties.  
Om deze ambities te verwezenlijken werken we aan de volgende doelstellingen: 
- Zorgen voor kwaliteit van ontwikkelingen. 
- Reserveringen binnenstedelijke locaties.  
- Reserveringen uitbreidingslocaties lange termijn.  
 
Wonen 
Voor de toekomst van Goirle vinden wij een gezonde en evenwichtige bevolkingssamenstelling op 
korte, middellange en lange termijn van groot belang. Wij willen niet dat de focus bij nieuwbouw op 
een enkele groep komt te liggen. Wij willen voor alle leeftijdsgroepen woningen die aansluiten bij de 
behoefte. Daarmee verhinderen wij dat inwoners gedwongen worden om uit Goirle te vertrekken. 
Verder vinden wij het van belang dat de mogelijkheden van de bestaande woningbouwvoorraad 
optimaal moet worden benut. Om deze ambities te verwezenlijken werken we aan de volgende 
doelstellingen: 
- Realiseren voldoende aanbod voor jongeren en starters. 
- Kansen voor huishoudens die willen doorstromen. 
- Zorgen voor voldoende geschikte huisvesting voor ouderen en zorgbehoevenden. 
- Huisvesten arbeidsmigranten passend bij de schaal van de kernen Goirle en Riel.  
- Behoefte aan woonwagens en standplaatsen in beeld en stellen beleid op.  
- Huisvesten specifieke doelgroepen in overleg met Leystromen.  
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Groene, gezonde en toekomstbestendige wijken  
We zetten in op groene, gezonde en toekomstbestendige wijken voor jong en oud. We zorgen voor 
een goed samengestelde woningvoorraad en we willen aandacht voor natuur inclusief bouwen, zowel 
in de buitenruimte als in de gebouwen. Daarnaast gaan we aan de slag met de verduurzaming van de 
woningvoorraad. Een aantrekkelijke en klimaatbestendige woonomgeving is van wezenlijk belang.  
De buitenruimte biedt ruimte om te spelen en te bewegen. Er zijn voldoende voorzieningen die goed 
bereikbaar en toegankelijk zijn. Om deze ambities te verwezenlijken werken we aan de volgende 
doelstellingen: 
- Voldoende geschikte woningen. 
- Verduurzaming bestaande woningen. 
- Inzicht in hitte. 
- Vergroenen van wijken. 
- Bereikbare voorzieningen. 
- Voldoende speelplekken en ruimte om te bewegen. 
 
Duurzame mobiliteit  
We willen waarborgen dat voorzieningen goed vindbaar, bereikbaar en voor iedereen toegankelijk zijn. 
We streven naar een acceptabele doorstroming voor alle mobiliteitsvormen en dragen zorg voor de 
verkeersveiligheid. We zetten specifiek in op ruimte voor duurzame mobiliteit. Om deze ambities te 
verwezenlijken werken we aan de volgende doelstellingen: 
- Duurzame mobiliteit stimuleren. 
- Optimale fietsinfrastructuur. 
- Waardevolle recreatieve routes. 
- Inclusieve openbare ruimte. 
- In stand houden OV-voorzieningen. 
- Optimale Auto-infrastructuur. 
- Veilig verkeer. 
 
Faciliteren van het energienetwerk 
De ambitie is om als gemeente in 2050 energie- en CO2-neutraal te zijn, aansluitend op de landelijke 
doelstelling. Wij streven naar 25% duurzame energie opwekking in 2030. Om deze ambities te 
verwezenlijken werken we aan de volgende doelstellingen: 
- De Trias Energetica hanteren voor alle projecten. 
- Een efficiënt en betaalbaar energienetwerk faciliteren. 
- Voor de warmtetransitie wordt inzichtelijk, wat efficiënte en duurzame alternatieven zijn voor 

verwarming. 
 
Klimaat robuuste infrastructuur en een goede openbare ruimte 
De ambitie is om in 2050 klimaatbestendig te zijn. De fysieke leefomgeving, waaronder ook de 
openbare ruimte is klimaatbestendig en water robuust ingericht. Om deze ambities te verwezenlijken 
werken we aan de volgende doelstellingen: 
- Effectief beheer stedelijk afvalwater. 
- Effectief beheer hemelwater. 
- Minder hittestress. 
- Minder kans op schadelijke gevolgen van droogte. 
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Realiseren van een robuust groen- en natuurnetwerk 
Het klimaat verandert, met als gevolg dat buien en hittegolven in de toekomst intenser worden. Ook 
is de biodiversiteit in de afgelopen jaren sterk afgenomen. We willen deze afname stoppen, de 
biodiversiteit herstellen en op het veranderende klimaat anticiperen door samen met onze partners 
te werken aan robuuste – klimaat adaptieve en ecologisch waardevolle – landschappen en kernen. Om 
deze ambities te verwezenlijken werken we aan de volgende doelstellingen: 
- Delen van het natuurnetwerk Brabant realiseren. 
- De  soortenrijkdom vergroten in het openbaar groen.  
- Het openbaar groen bestand maken tegen klimaatveranderingen (droogte, hitte, wateroverlast). 

 
Mix van recreatie, landbouw- en energietransitie met het landschap als kader  
Samen met inwoners, ondernemers en ketenpartners zetten we in op de verdere verduurzaming van 
ons buitengebied. We werken aan een duurzame landbouwtransitie, realiseren initiatieven om 
duurzame energie op te wekken, treffen klimaat adaptieve maatregelen en ontwikkelen ons als een 
recreatieve ‘beleefgemeente’. Deze ontwikkelingen geven we vorm binnen de kwalitatieve kaders van 
ons prachtlandschap. Om deze ambities te verwezenlijken werken we aan de volgende doelstellingen: 
- Stimuleren natuur-inclusieve landbouw.  
- Verbreding landbouw.  
- Recreatie en natuur in balans.  
- Nieuwe energie.  
- Aansluiting op energie HUBS.  
- Windbossen.  
 
Gezondheid, veiligheid en duurzaamheid 
We willen een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor onze inwoners garanderen. Hierbij is 
het belangrijk aandacht te hebben voor de huidige milieukwaliteit en waar mogelijk te sturen op 
gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. We streven ernaar om overlast en/of gezondheidsschade als 
gevolg van geluidshinder, luchtkwaliteit, geurhinder, bodemkwaliteit en externe veiligheid waar nodig 
zo veel mogelijk te beperken. Om deze ambities te verwezenlijken werken we aan de volgende 
doelstellingen: 
- We sturen op een woon- en leefomgeving waarin sociale rechtvaardigheid, samenhang en  

inclusiviteit centraal staan. 
- We sturen op een woon- en leefomgeving waarin iedereen veilig is en zich veilig voelt. 
- We sturen op een klimaatbestendige, natuur-inclusieve leefomgeving met voldoende groene 

ruimte en we stellen duurzaam landgebruik als randvoorwaarde. 
- We sturen op een reductie van het energieverbruik en een toename van het aandeel duurzame 

energie. 
- We sturen op een duurzame economische structuur, waarin voldoende werkgelegenheid, 

verdienmogelijkheden zijn en ruimte is voor innovatie. 
- We sturen op gezonde en duurzame woningen.  
- We werken aan een circulaire economie. 
 
Strategische koers voor 2022 e.v.  
Wij willen op grond van de Omgevingsvisie die de raad in 2021 vaststelt, ervoor zorgen dat Goirle een 
aantrekkelijke dorpse woongemeente met waardevolle natuur en landschappen is en blijft. Wij zorgen 
zowel lokaal als regionaal voor een bijdrage op het gebied van woningbouwbehoefte, extensieve 
recreatie, natuurbehoud, klimaatadaptatie en energie.  
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De Omgevingsvisie sluit daarbij aan op onze Uitvoeringsagenda. Wij hebben daarin doelen opgenomen 
ten aanzien van o.a. wonen. Zowel landelijk als regionaal en lokaal is de druk op de woningmarkt groot. 
Starters en senioren kunnen moeilijk aan een woning komen. Door bevolkingsontwikkelingen, 
veranderende huishoudsamenstelling, extramuralisering etc. zijn er te weinig passende woningen bij 
de verschillende behoeften. De bestaande woningvoorraad is daar niet voldoende op aangesloten en 
nieuwbouw kost tijd, met druk op de woningmarkt en prijsstijgingen tot gevolg.  
 
Het verstedelijkingsakkoord en actieprogramma’s van het Rijk komen op ons af en gaan veel betekenen 
voor ons woonbeleid en nieuwbouwbeleid. In 2022 e.v. verwachten we dat er 
investeringsprogramma’s, subsidiemogelijkheden en andere kansen die woningbouw kunnen 
versnellen op ons pad komen. Dit betekent een grote ruimtelijke impact op onze kernen. Vanaf 2022 
gaan de woningbouwprojecten aan de Zuidrand, in Bakertand en op diverse kleinere locaties in het 
dorp zorgen voor groei van het aantal woningen.  
 
Onder de Omgevingswet en vanuit de organisatievisie draait het om ruimte geven en partners en 
inwoners vroegtijdig betrekken, maar het algemeen maatschappelijk belang hierbij niet uit het oog te 
verliezen. Oftewel loslaten wat kan, maar op onderdelen in regie blijven. We groeien toe naar een 
andere verhouding tussen overheid en samenleving.  
 
Een andere landelijke ontwikkeling waar wij volop in meedoen, ligt bij het klimaat. In 2022 worden de 
eerste grootschalige zonneparken in Goirle daadwerkelijk in gebruik genomen. Tegelijkertijd gaan wij 
in regionaal verband natuurlijk verder met het programma dat in de REKS is opgenomen. Er wordt 
gewerkt aan het voorbereiden van de uitvoering van de plannen uit het definitieve bod REKS. Dit zijn 
bijvoorbeeld projecten in het kader van de warmtetransitie, de programmering van projecten voor een 
effectieve netwerkaansluiting, energiebesparing, een uitvoeringsagenda voor klimaatopgaven en wind 
boven bos. Het Nationaal Programma RES bereidt op dit moment een nieuwe uitgangspuntennotitie 
voor de RES 2.0 voor, die medio 2023 gereed moet zijn. De planvoorbereiding van de energiehubs, 
zoals in Goirle energiehub De Baars, gaat starten en er moet een uitvoeringsorganisatie inclusief 
omgevingsfonds met financiële middelen worden opgericht om deze energiehubs verder te kunnen 
ontwikkelen. 
 
Verbonden partijen 
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente 
een bestuurlijk en financieel belang heeft. Voor dit programma zijn dat de volgende organisaties: 
- Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (Tilburg): Bijdragen aan een leefbare en veilige werk- 

en leefomgeving.  
- Regio Hart van Brabant: Natuurbod, omgevingsagenda, verstedelijkingsopgave stedelijk gebied, 

REKS, Breda-Tilburg, Regionaal Mobiliteitsplan  
- NV Brabant Water (Breda): Zorgen voor veilige drinkwatervoorziening. 
- Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: bijdragen aan een leefbare en veilige werk- en 

leefomgeving. 
- Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (Tilburg) 
 
Thema-indeling 
De beoogde resultaten die in 2022 moeten bijdragen aan realisatie van de doelstellingen hebben we 
in dit hoofdstuk aan de hand van de navolgende thema's geformuleerd:  
 
2.1. Slim omgaan met ruimtegebruik 
2.2. Verstandig omgaan met natuurlijke hulpbronnen 
2.3. Zorg voor veilige leefomgeving 
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Wat mag het kosten? 
 
 
 
 Rekening 2020

Begroting 2021 
incl wijziging Begroting 2022

Totaal lasten 15.598.549 19.556.770 16.796.848
Totaal baten 8.970.557 11.772.344 9.032.464
Saldo programma 6.627.992 7.784.426 7.764.384
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Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik 
 

 
Te behalen resultaat in 2022 
 
Wonen 
- We stellen het woningbouwprogramma 2022 vast. 
- We maken prestatieafspraken met woonstichting Leystromen. 
- We maken regionale woningbouwafspraken in het perspectief op wonen en woningbouw Hart van 

Brabant 2022. 
- We realiseren woningen in de gewenste categorieën. 
-  
Inzetten op duurzame mobiliteit  
- We stimuleren en faciliteren elektrisch rijden. 
- We stimuleren het gebruik van openbaar vervoer. 
- We bereiden de realisatie van een vrij liggend fietspad tussen Riel en Gilze voor. 
- We onderzoeken de mogelijkheden om fietsroutes veiliger en aantrekkelijker te maken voor de 

traditionele en de moderne gebruiker (elektrische fietsen). 
- We werken samen met de scholen in Goirle, en de omwonenden, aan de verkeersveiligheid voor de 

schoolomgeving. 
- In regionaal verband werken we samen met de gemeenten in Hart van Brabant aan de Regionale 

Mobiliteitsagenda. 
- Met de buurgemeenten langs de A58, provincie en Rijkswaterstaat werken we verder aan de MIRT 

Verkenning A58 Tilburg-Breda. 
 
Groene, gezonde en toekomstbestendige wijken 
- Klimaat adaptieve maatregelen zijn onderdeel van onze beheer- en onderhoudswerkzaamheden en 

reconstructieprojecten. 
- We betrekken inwoners bij het klimaat robuust en meer ecologisch inrichten van de openbare 

ruimte. 
- De speelplekken in onze woonwijken zijn schoon, heel en veilig. 
 
Mix van recreatie, landbouw- en energietransitie met het landschap als kader  
- We werken samen met inwoners, ondernemers en ketenpartners aan verdere verduurzaming van 

ons buitengebied. 
- We werken aan een duurzame landbouwtransitie, realiseren initiatieven om duurzame energie op 

te wekken, treffen klimaat adaptieve maatregelen en ontwikkelen ons als een recreatieve 
beleefgemeente’.  

 
Omgevingswet 
- We leggen de Omgevingsvisie voor aan de raad. 
- We nemen regels en beleid die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving op in een tijdelijk 

omgevingsplan.  
- We sluiten aan op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Initiatiefnemers, overheden en 

belanghebbenden kunnen snel zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving.  
- We passen de werkwijzen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving aan.   
- We stellen belanghebbenden en initiatiefnemers in de gelegenheid met elkaar in dialoog te gaan 

over een te ontwikkelen initiatief.   
- De raad neemt besluiten over haar rol en invloed in het omgevingsrecht.  
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Indicatoren 
 

 
 
  

Eenheid 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
16 Nieuw gebouwde woningen Aantal 10.3 6.4 6.2 8,6 9,3 9,6 8,6 9,2 8,9

17 Demografische druk % 81.7% 83,0% 84.3% 78.6% 79,0% 79,4% 69,6% 69,8% 70,0%
Eenheid 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Zorg voor woon- en leefomgeving
Rapport-

cijfer n.b. 6,9 n.b. 6,65 6,89 6,88 6,64 6,71 6,87
Aantal verkeersongevallen Aantal 2.7 2.6 2.0

Zorg voor woon- en leefomgeving: het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de zorg voor woon- en leefomgeving door de gemeente. 
Bron: waarstaatjegemeente.nl.

17. Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder, per honderd personen van 20 tot 65 jaar. 

16. Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. 

Aantal verkeersongevallen per 1.000 inwoners. Bron: waarstaatjegemeente.nl

2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik

Legenda:

BBV-Indicatoren 
(Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Gemeente Goirle Grootteklasse < 25.000 
inwoners

Geheel Nederland

Lokale indicatoren 
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Wat mag het kosten? 
 
 

Rekening 2020
Begroting 2021

incl wijziging Begroting 2022
Totaal lasten 9.277.143 12.731.519 10.348.872
Totaal baten 4.029.234 6.555.267 3.927.985
Saldo thema 5.247.908 6.176.252 6.420.887
 
bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 
Lasten nieuw beleid       390      329      401      267 
Rotonde Tijvoortsebaan/Turnhoutsebaan - kapitaallasten         24        41        41        40 
Brug Nieuwkerksbaantje             3          5          5          5 
Brug Poppelseweg Nieuwe Leij       125       
Groen          50       
Geluid onder de Omgevingswet          20        20        20        20 
MER Omgevingsvisie           -           -          50         -   
Opstellen definitief Omgevingsplan           -          50         -           -   
Periodieke evaluatie en actualisatie omgevingsvisie           -           -          40         -   
Uitvoering programma Omgevingswet         50        50        50   
Fietspad Riel -  Gilze          14        14        14        14 
Openbare verlichting             4          8          8          8 
Terugverdieneffect OV lagere energielasten          -4         -8         -8         -8 
Kapitaallasten speeltoestellen 2022            2          2          2          2 
Natuurontwikkeling           14        14        14        14 
Proeftuin:  Nieuwkerksbaantje            -           -            9        17 
Proeftuin:  Rotonde          21        43        43        43 
Proeftuin: Verplaatsen gemeentewerf           -          23        46        45 
Groen: herplant bomen             6          6          6          6 
Groen: bomenonderhoud          50        50        50        50 
Groen: infraprojecten          11        11        11        11 
Baten nieuw beleid      -     -          -      -       
Niet van toepassing            -           -           -           -   
Subtotaal Lasten -/- Baten nieuw beleid       390      329      401      267 
          
Totaal mutaties reserves       346      346      346      346 
Mutatie reserves voor bestaand beleid       346      346      346      346 
          
Totaal Investeringsplan    4.228  2.208  1.659  1.335 
Infraplan 2022    1.258  1.283  1.309  1.335 
Rotonde Tijvoortsebaan/Turnhoutsebaan     1.800         -           -           -   
Brug Nieuwkerksbaantje        170         -           -           -   
Openbare verlichting       165         -           -           -   
Vervangen speeltoestellen 2022         15         -           -           -   
Proeftuin: Nieuwkerksbaantje            -           -        350         -   
Proeftuin: Rotonde        530         -           -           -   
Proeftuin: Verplaatsen gemeentewerf           -        925         -           -   
Herplant bomen       100         -   -          -   
Groen infraprojecten        190 -  -  -  
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Thema 2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen 
 

 
Te behalen resultaat in 2022 
 
Inzetten op duurzame mobiliteit  
- Zie thema slim omgaan met ruimtegebruik 
 
Faciliteren van het energienetwerk  
- We gaan aan de slag met de uitvoering van de in 2021 opgestelde Transitievisie warmte. 
- We geven uitvoering aan het samenwerkingsconvenant dat is gesloten met Duurzaam Riel Goirle.  
- We stimuleren en faciliteren duurzame initiatieven van burgers door middel van 

(landelijke)subsidies en leningen. 
- We voeren projecten uit in het kader van de REKS 1.0 en bereiden de REKS 2.0 voor. 
- We zetten een uitvoeringsorganisatie op in regionaal verband. 
- We gaan verder met Gebiedsvisie De Baars als eerste stap in de ontwikkeling van Hub de Baars. 
 
Klimaat robuuste infrastructuur  
- We verkleinen de kans op wateroverlast, door verder te gaan met de aanleg van klimaatboog 

Goirle. 
- Er wordt werk gemaakt van klimaatadaptatie door integratie van verharding, groen en blauw in de 

openbare ruimte en geven gebiedsontwikkelaars in Goirle een wateropgave mee. 
- We vergroten de betrokkenheid en eigen verantwoordelijk van inwoners bij klimaat robuust  

inrichten van de openbare ruimte.  
- We voeren regulier beheer en onderhoud uit aan de gemeentelijke infrastructuur. 
 
Realiseren van een robuust groen- en natuurnetwerk  
- We gaan verder met planvorming en realisatie van Ecologische Verbindingszones. 
 
Groene, gezonde en toekomstbestendige wijken  
- Onze gemeentelijke infrastructuur is schoon, heel en veilig.  
- We zoeken binnen het regulier onderhoud naar verbeteringen die aansluiten bij de doelen  

klimaatadaptatie en biodiversiteit. We passen de nieuwe bestekken daarop aan. 
- We stellen een programma groen vast, waarin nieuwe ambities voor o.a. klimaat en biodiversiteit  

onderdeel van zijn.  
- We vergroten de betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid voor klimaat en biodiversiteit bij  

onze inwoners.  
- We informeren onze inwoners over de gevolgen van klimaatverandering.  
- We onderzoeken de mogelijkheden om de huidige Milieustraat door te ontwikkelen naar een  

circulair ambachtscentrum.  
- We stimuleren het scheiden van afval door onze inwoners en brengen het aandeel restafval  

hiermee terug. 
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Indicatoren 
 

 
 
  

Eenheid 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

18 Omvang huishoudelijk restafval
kg per 

inwoner
122 n.b. n.b. 136 126 n.b. 171 161 n.b.

19 Hernieuwbare elektriciteit % 6,5% 9,4% n.b. n.b. n.b. n.b. 17.6% 20,1% n.b.
Eenheid 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Hernieuwbare energie % 8% 14% n.b.
Putten waar water op straat wordt berekend bij 
bui 8.

%
10,9% n.b. n.b.

Aantal panden met risico op wateroverlast door 
intredend water bij klimaatbui van 70 mm.

%
n.b. 9,4% n.b.

Berekende vuiluitworp uit rioolstelsel, chemisch 
zuurstofverbruik. 

kg CZV
10.100        n.b. n.b.

Mate van verstening van de openbare ruimte 
(Groen/grijs) %

62,5 %/
37,5 % n.b.

62,9 %/
37,1 %

Verstening (Bron: Programma Water en Riolering 2021-2025)

18. Niet gescheiden, ingezameld huishoudelijk afval. 

19. Hernieuwbare elektriciteit - niet gedefinieerd. 

% Hernieuwbare energie (Bron: klimaatmonitor.databank.nl)

Knelpunten (Bron: Programma Water en Riolering 2021-2025)

Schade (Bron: Programma Water en Riolering 2021-2025)

Legenda:

2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen

BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Gemeente Goirle Grootteklasse < 25.000 
inwoners

Geheel Nederland

Lokale indicatoren 
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Wat mag het kosten? 
 
 

Rekening 2020
Begroting 2021

incl wijziging Begroting 2022
Totaal lasten 4.643.962 5.086.619 4.774.561
Totaal baten 4.954.379 5.189.527 5.076.929
Saldo thema -310.417 -102.908 -302.368
 
bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 
Lasten nieuw beleid         78      117      156      196 
Infraplan riolering 2022-2025         18        54        89      125 
Infraplan riolering e/m 2022-2025            2          5          9        13 
Opvang zwerfdieren          58        58        58        58 
Baten nieuw beleid         20        59        98      138 
Rioolheffing         20        59        98      138 
Subtotaal Lasten -/- Baten nieuw beleid         58        58        58        58 
          
Totaal mutaties reserves           -           -           -           -   
Niet van toepassing            -           -           -           -   
          
Totaal Investeringsplan    1.450  1.450  1.450  1.450 
Infraplan riolering 2022-2025    1.400  1.400  1.400  1.400 
Infraplan riolering 2022-2025 e/m         50        50        50        50 
 
Voor zover nieuw beleid niet eerder in de Perspectiefnota 2022 en/of in de bijlage bij het 
raadsvoorstel Strategische Heroriëntatie is toegelicht treft u een toelichting hieronder. 
 
- Opvang zwerfdieren 
De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang van zwerfdieren die worden gevonden binnen de 
gemeentegrenzen. In de begroting is niet eerder een post opgenomen voor dierenopvang. Omdat dit 
een wettelijke taak is en omdat dit structureel kosten met zich meebrengt dient hiervoor geld vanaf 
de begroting 2022 meegenomen te worden.  
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Thema 2.3 Zorg voor veilige leefomgeving 
 

 
Te behalen resultaat in 2022 
 
- We nemen deel aan bewonersinitiatieven die bijdragen aan een veilige woon- en 

leefomgeving. 
- We hebben verwarde personen die overlast veroorzaken vroegtijdig in beeld en nemen  

hierop maatregelen. 
- We verhogen de weerbaarheid van zowel ondernemers, verenigingen, inwoners als de eigen  

organisatie tegen de risico's van ondermijning. 
- We doen  onderzoek naar het gevoel van veiligheid onder de inwoners. Hiervoor maken we  

gebruik van de Veiligheidsmonitor. 
- We voeren het Damocles- en Bibob beleid actief uit. 
 
Indicatoren 
 

 
 
  

Eenheid 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
20 Verwijzingen Halt Aantal 34 24 14 10 11 10 12 13 11
21 Winkeldiefstal Aantal 0,2 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 2,2 2,3 2,0
22 Geweldsmisdrijven Aantal 2,8 2,3 3,3 2,9 2,8 2,6 4,8 4,8 4,6
23 Diefstal uit woning Aantal 1,7 1,7 1,9 2,1 2,0 1,5 2,5 2,3 1,8
24 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare orde)Aantal 3,4 4,2 4,2 3,7 3,9 4,5 5,4 5,9 6,2

Eenheid 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Meldingsbereidheid bij inwoners Aantal n.b. 18 22
Veiligheidsbeleving in de eigen buurt Rapport-

cijfer n.b. 7.8 n.b.

Meldingsbereidheid bij inwoners betreft het aantal anonieme criminaliteitsmeldingen (Bron: Meld Misdaad Anoniem)

Veiligheidsbeleving betreft een tweejaarlijkse meting (Bron: Veiligheidsmonitor)

20. Aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar 

21. Winkeldiefstal per 1.000 inwoners 

22. Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 

23. Het aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners

24. Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners 

2.3 Zorg voor veilige leefomgeving

Legenda:

BBV-Indicatoren 
(Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Gemeente Goirle Grootteklasse < 25.000 
inwoners

Geheel Nederland

Lokale indicatoren
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Wat mag het kosten? 
 
 

Rekening 2020
Begroting 2021 

incl wijziging Begroting 2022
Totaal lasten 1.677.445 1.738.632 1.673.415
Totaal baten -13.056 27.550 27.550
Saldo thema 1.690.501 1.711.082 1.645.865
 
bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 
Lasten nieuw beleid            4          8          8          8 
Brandputten             4          8          8          8 
Baten nieuw beleid           -           -           -           -   
Niet van toepassing         
Subtotaal Lasten -/- Baten nieuw beleid            4          8          8          8 
          
Totaal mutaties reserves           -           -           -           -   
Niet van toepassing            -           -           -           -   
          
Totaal Investeringsplan       170         -           -           -   
Brandputten        170         -           -           -   
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Programma 3 Bedrijvigheid 
 
 
Ambitie en doelstellingen 
Voor een fysieke leefomgeving waarin mensen gelukkiger, gezonder en veiliger zijn is ook bedrijvigheid 
belangrijk. Om aantrekkelijk te blijven voor inwoners, ondernemers en bezoekers en te zorgen dat het 
in onze doenerige dorpen, gelegen in ons prachtlandschap, goed toeven blijft willen en moeten we 
bedrijvigheid ruimte blijven bieden. In de Omgevingsvisie hebben we op het gebied van bedrijvigheid 
daarom ambities en doelstellingen geformuleerd, die ook voor de begroting centraal staan. 
 
Levendig centrum en florerende detailhandel 
Aantrekkelijke en goed functionerende dorpscentra zijn van belang voor een goed woonklimaat en 
voor de lokale economie. We willen in Goirle een compact, levendig centrum creëren waar de 
boodschappen- en winkelfunctie de functionele drager blijft, maar waar ook nadruk ligt op een 
aantrekkelijke verblijfs- en ontmoetingsfunctie met cultuur, evenementen en horeca. In Riel zetten we 
in op het behoud van het huidige voorzieningenniveau. Dit voorzieningenniveau groeit op lange 
termijn wel mee met eventuele woningbouwontwikkelingen. 
 
Om deze ambities te verwezenlijken werken we aan de volgende doelstellingen: 
- Clustering van voorzieningen.  
- Levendig en aantrekkelijk centrum.  
- Zonering van het centrum.  
- Bereikbaarheid voorzieningen.  

 
Vitale, innovatieve en duurzame bedrijventerreinen 
We willen de huidige ruimte voor bedrijven grotendeels behouden. We zetten erop in dat bedrijven 
zoveel mogelijk zijn geclusterd op de twee bedrijventerreinen (Tijvoort en Veertels) en dat deze 
terreinen goed bereikbaar zijn. Beide terreinen zijn en blijven primair gericht op ruimte voor 
ondernemen. Hiermee zorgen we ervoor dat het (lokaal) Midden- en Kleinbedrijf (MKB) voldoende uit 
de voeten kan en zo de lokale economie blijft draaien. We kiezen ervoor om vraaggericht te 
ontwikkelen. Samen met de bedrijven werken we toe naar circulaire bedrijfsmodellen. We stimuleren 
innovaties die duurzaam zijn en de impact op het milieu minimaliseren.  
 
Om deze ambities te verwezenlijken werken we aan de volgende doelstellingen: 
- Mix van bedrijvigheid behouden.  
- Faciliteren ondernemers.  
- Circulariteit stimuleren.  
- Vergroening bedrijventerreinen.  
- Bereikbare bedrijventerreinen.  
 
Strategische koers voor 2022 e.v.  
Ondernemers in Goirle maken op dit moment zware tijden mee als gevolg van de corona-maatregelen. 
Tot nu toe biedt de Rijksoverheid nog steeds steunpakketten aan, maar wij verwachten dat die 
afgebouwd worden in de loop van 2021. Dankzij die steunpakketten is het aantal faillissementen lager 
dan het zelfs in ‘normale tijden’ is. Inmiddels draait de economie weer op eenzelfde niveau als voor de 
corona-crisis. Toch baart het stopzetten van de steunmaatregelen ons zorgen. De kans dat er 
ondernemers zijn die niet in staat zijn om een doorstart te maken is reëel. 
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Ook zien we als gevolg van corona dat steeds meer mensen ontdekken hoe makkelijk het is om inkopen 
digitaal te doen en thuis te laten bezorgen. Ouderen die voor de uitbraak van corona het liefst naar 
een winkel gingen, durven dat nu (nog) niet. De vraag is, of dat ze wanneer het weer veilig kan, ze hun 
oude patroon oppakken en naar het centrum komen voor een boodschap en een kopje koffie. Dat 
heeft mogelijk gevolgen voor vooral de lunchrooms in het centrum: zij moeten het hebben van het 
‘gezellig een rondje lopen’.   
 
We willen ondernemers ondersteunen en faciliteren om gezamenlijk het centrum van Goirle 
aantrekkelijk en levendig te houden, waarbij leegstand moet worden voorkomen. 
 
Verbonden partijen 
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente 
een bestuurlijk en financieel belang heeft. Voor dit programma zijn dat de volgende organisaties: 
- Midpoint: bevorderen en stimuleren van regionale economische ontwikkelingen in de regio Hart 

van Brabant. 
 
Thema-indeling 
De beoogde resultaten die in 2022 moeten bijdragen aan realisatie van de doelstellingen hebben we 
in dit hoofdstuk aan de hand van de navolgende thema's geformuleerd:  
 
3.1. Bedrijvigheid 
 
Wat mag het kosten? 
 
 
 

Rekening 2020
Begroting 2021 

incl wijziging Begroting 2022
Totaal lasten 705.808 751.881 664.805
Totaal baten 366.819 468.235 413.250
Saldo programma 338.989 283.646 251.555
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Thema 3.1 Bedrijvigheid 
 
 
Te behalen resultaat in 2022 
 
- We stellen de verlenging "BIZ centrum" voor en behandelen die in de gemeenteraad. 
- We onderzoeken de mogelijkheden voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van City 

Marketing. 
- We gaan aan de slag met de uitvoering van de Economische Agenda 2022-2025.  
- We gaan verder met de uitvoering van de Green Deal:  het verduurzamen en vergroenen van 

het bedrijventerrein. 
- We werken mee aan het opzetten van een sterk Ondernemersloket. 
- We continueren de bestuurlijke overleggen met de verschillende ondernemersverenigingen. 
 
Indicatoren 
 

 
  

Eenheid 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
25 Functiemengingsindex % 43,3% 43,7% 43,8% 48,4% 48,8% 48,6% 52,9% 53,3% 53,2%
26 Bedrijfsvestigingen Aantal 143,8 151,0 158,7 153,4 158,9 165,4 145,3 151,3 158,4

Eenheid 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Ondernemerstevredenheid Rapport-

cijfer 6,5 n.b. 6,8

Ondernemerstevredenheid: lokale ondernemers over de dienstverlening en het ondernemersklimaat (Bron: 2-jaarlijks MKB-vriendelijkste gemeente-onderzoek 2018/2019 en 2020/2021)

26. Aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

25. Functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen.

Legenda:

3. Bedrijvigheid
Gemeente Goirle Grootteklasse < 25.000 

inwoners
Geheel 

Nederland

BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Lokale indicatoren 
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Programma 4 Bestuur en organisatie 
 
 
Ambitie  
- De zelfstandigheid van Goirle blijft gewaarborgd. 
- Inwoners zijn betrokken bij de gemeente. 
- We verbeteren de relatie inwoner-gemeente. 
- De gemeente Goirle is transparant, toegankelijk en interactief. 
- De organisatie is wendbaar en adaptief en haar medewerkers worden in staat gesteld om 

permanent te ontwikkelen. 
- Inrichting en cultuur van de organisatie sluiten aan bij de ambities en missie/visie van de 

organisatie en het bestuursakkoord.  
- Werkprocessen zijn helder en transparant en sluiten zoveel als mogelijk aan bij datgene wat de 

inwoner van ons vraagt. 
- Effectief en efficiënt omgaan met menskracht  en middelen om geen onevenredige gemeentelijke 

lastendruk bij de inwoners neer te leggen. 
- De gemeente Goirle is een gewilde en betrouwbare partner voor andere organisaties binnen en 

buiten de overheidssector. 
- Werkprocessen zijn helder en transparant en sluiten zoveel als mogelijk aan bij datgene wat de 

inwoner van ons verlangt.  
- We verbeteren de relatie tussen inwoner en gemeente.  
 
Doelstellingen 
- We stimuleren de betrokkenheid van inwoners bij de Gôolse Democratie. 
- We intensiveren de verschillende samenwerkingsverbanden binnen de regio. 
- We managen onze personele en organisatorische risico's. 
- We bereiken uniformiteit in en duidelijkheid over onze dienstverlening. 
- We identificeren verbeterpunten in onze dienstverlening en gaan hiermee aan de slag. 
- We bieden mogelijkheden om de inwoner op verschillende manieren producten en diensten aan 

te bieden.  
- Waar mogelijk betrekken we onze inwoners. 
- We zijn een zelfstandige en gezonde gemeente die grote en kleine opgaven aan kan door bundeling 

van krachten.  
 
Strategische koers voor 2022 e.v.  
We hebben in de afgelopen jaren een nieuwe visie/koers voor de organisatie bepaald. Begin 2021 
startten we met werken in een nieuwe structuur. In deze structuur staan mensen centraal en dat is 
niet voor niets: we willen er zijn, voor onze inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen. In 
de komende jaren werken we verder aan de organisatie van de toekomst: een organisatie die flexibel 
en adaptief is, en efficiënt en dienstverlenend werkt. We doen dat aan de hand van zelforganisatie. 
Hierdoor kunnen medewerkers makkelijker en flexibeler inspelen op de wensen en verwachtingen van 
inwoners en ondernemers.  
 
Door het vormen van een Klantcontactcentrum in de nieuwe organisatiestructuur hebben we een 
belangrijke stap gezet naar meer uniformiteit in de kwaliteit van de dienstverlening. We stimuleren, 
bewaken en verbeteren de dienstverlening binnen de hele organisatie vanuit het KCC. Deze kwaliteit 
maken we meetbaar.  
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We werken zo efficiënt mogelijk. Dat betekent dat we ook voor onze dienstverlening keuzes moeten 
maken. We zijn op dit moment voornamelijk bezig met het verbeteren van elke afzonderlijke ingang 
naar de gemeente (balie, website, e-mail, telefonie, social media enz.). Vervolgens verschuift de 
aandacht  naar (het verbeteren van) de samenhang tussen al deze ingangen.  
 
De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad veel geïnvesteerd in de Gôolse democratie. Wij verwachten 
dat wij daar nog beter op kunnen aansluiten door de nieuwe organisatievisie met o.a. als uitgangspunt 
dat wij meer van buiten naar binnen werken. Ook de beweging die is ingezet op grond van de 
Omgevingswet waarbij de gemeente veel nadrukkelijker luistert naar wat inwoners vinden van een 
(woningbouw)project of een nieuwe beleidsontwikkeling, past hierin. Het college zal de inhoud van 
haar voorstellen aan de raad mede baseren op de omgevingsdialoog. Ook biedt de vergaderstructuur 
waarin beeldvormende vergaderingen staan gepland veel kansen voor inwoners om hun mening te 
geven. 
 
Verbonden partijen 
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente 
een bestuurlijk en financieel belang heeft. Voor dit programma zijn dat de volgende organisaties: 
- Regio Hart van Brabant: Vanuit de autonomie van het lokale bestuur vormgeven van 

samenwerking tussen gemeenten. 
 
Thema-indeling 
De beoogde resultaten die in 2022 moeten bijdragen aan realisatie van de doelstellingen hebben we 
in dit hoofdstuk aan de hand van de navolgende thema's geformuleerd:  
 
4.1. Bestuur 
4.2. Dienstverlening 
 
Wat mag het kosten? 
 
 
 

Rekening 2020 
Begroting 2021 
incl wijziging Begroting 2022 

Totaal lasten 2.127.420 2.280.226 2.113.379 
Totaal baten 263.389 259.617 270.125 
Saldo programma 1.864.030 2.020.609 1.843.254 
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Thema 4.1 Bestuur 
 
 
Te behalen resultaat in 2022 
 
- We intensiveren de uitvoering van het programma ‘Samen halen we het beste uit ons zelf’ met de  

gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk.  
- We voeren het uitvoeringsplan 2021 van de Strategische Meerjarenagenda 2019– 2023 Hart van  

Brabant uit.  
- We vernieuwen de vergaderinstallatie in de raadszaal zodat de vergaderingen zowel binnen als  

buiten de raadzaal goed zijn te volgen.  
- We organiseren activiteiten en ontwikkelen een stemwijzer om de opkomst voor de 

gemeenteraadsverkiezingen te bevorderen.  
- De financiële risico's met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico van  

bestuurders zijn afgedekt. 
 
Indicatoren 
 

 
 
  

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
N.v.t.

Eenheid 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Waardering van de samenwerking met inwoners
Rapport-

cijfer - 6,13 - 6,12 6,22 6,32 6,09 6,15 6,24

Legenda:
Waardering samenwerking: het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de samenwerking met inwoners en organisaties en de mate waarin zijn worden betrokken bij de 
totstandkoming en uitvoering van beleid (Bron: Waarstaatjegemeente.nl)

Lokale indicatoren

4.1 Bestuur

BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Gemeente Goirle Grootteklasse < 25.000 
inwoners

Geheel 
Nederland
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Wat mag het kosten? 
 
 

Rekening 2020
Begroting 2021 

incl wijziging Begroting 2022
Totaal lasten 1.644.112 1.707.416 1.586.426
Totaal baten 21.387 7.105 13.830
Saldo thema 1.622.725 1.700.311 1.572.596
 
bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 
Lasten nieuw beleid       115        93        93        93 
Informatie en communicatievoorziening raad         10        10        10        10 
Herverzekeren risico's APPA         23        23        23        23 
Uitbesteden totaal oplossing wet APPA         11        11        11        11 
Verkiezingen          35         -           -           -   
Faciliteitenraad installatie raadszaal          14        27        27        27 
Faciliteiten Raad mailaccountants             5          5          5          5 
Herverzekeren risico's APPA         10        10        10        10 
Hogere kosten accountant            7          7          7          7 
Baten nieuw beleid           -           -           -           -   
Niet van toepassing -  -  -  -  
Subtotaal Lasten -/- Baten nieuw beleid       115        93        93        93 
          
Totaal mutaties reserves           -           -           -           -   
Mutatie reserve bestaand beleid           -           -           -           -   
          
Totaal Investeringsplan       175         -           -           -   
Geluidsinstallatie Raadszaal       175       
 
Voor zover nieuw beleid niet eerder in de Perspectiefnota 2022 en/of in de bijlage bij het raadsvoorstel 
Strategische Heroriëntatie is toegelicht treft u een toelichting hieronder. Dekking komt ten laste van 
de exploitatie, tenzij anders vermeld. 
 
- Kosten accountant 
Het contact met onze accountant is voor 1 jaar verlengd. De extra kosten die hiermee gepaard gaan 
nemen we op als een nagekomen wens. 
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Thema 4.2 Dienstverlening 
 
 
Te behalen resultaat in 2022 
 
- We stellen servicenormen vast en conformeren ons hieraan. 
- We onderzoeken in GHO verband de mogelijkheden voor een klantcontactsysteem (KCS) ter 

ondersteuning van ons klantcontactcentrum (KCC). 
- We voeren een klanttevredenheidsonderzoek uit. 
- Inwoners kunnen meer producten plaats- en tijdonafhankelijk aanvragen. 
- We zetten het inwonerpanel in. 
 
Indicatoren 
 

 
 
Wat mag het kosten? 
 
 

Rekening 2020
Begroting 2021 

incl wijziging Begroting 2022
Totaal lasten 483.308 572.810 526.953
Totaal baten 242.002 252.512 256.295
Saldo thema 241.306 320.298 270.658
 
bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 
Lasten nieuw beleid        25  25 25 25 
Digitale toegankelijkheid          25        25        25        25 
Baten nieuw beleid           -           -           -           -   
Niet van toepassing -  -  -  -  
Subtotaal Lasten -/- Baten nieuwe wensen           25 25 25 25 
          
Totaal mutaties reserves           -           -           -           -   
Niet van toepassing            -           -           -           -   
          
Totaal Investeringsplan           -           -           -           -   
Niet van toepassing            -           -           -           -   
 
  

Eenheid 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
N.v.t.

Eenheid 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Servicenormen* - n.n.b. n.n.b. n.n.b.
Online aangevraagde producten en diensten in relatie 
tot het aantal baliebezoeken. 

% n.b. n.b. 35%

Directe dienstverlening
Rapport-

cijfer
n.b. 6,82 n.b. 6,88 6,87 6,57 6,74 6,79 6,90

Directe dienstverlening: Gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente. Bron: Waarstaatjegemeente.nl.

* Aanvullende indicatoren over servicenormen worden in de 2e helft 2021 in GHO verband nader gedefinieerd. 

Legenda:

4.2 Dienstverlening

BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Gemeente Goirle Grootteklasse < 25.000 
inwoners

Geheel 
Nederland

Lokale indicatoren 

Online aangevraagde producten irt baliebezoeken. Bron: eigen data (voor het eerst in 2020)
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Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead 
 
 
Strategische koers voor 2022 e.v. 
 
Algemene dekkingsmiddelen  
Het is  afgelopen jaren lastig geworden om te komen tot een financieel reëel en structureel 
evenwichtig meerjarenperspectief. Uitgaven en inkomsten zijn niet met elkaar in evenwicht en leiden 
tot verhoging van de lastendruk bij onze inwoners. Tegen die achtergrond zal de inmiddels 
voorliggende strategische heroriëntatie moeten leiden tot keuzes om dit een halt toe te roepen. De 
algemene middelen die we vanuit het Rijk ontvangen worden ter beschikking gesteld op basis van een 
verdeelmodel. We verwerken de algemene middelen zoveel als mogelijk budgetneutraal. Dat betekent 
dat we ze reserveren binnen het thema 'Algemene dekkingsmiddelen' totdat er een concreet 
bestedingsdoel voor bepaald is. Op die manier kunnen de uitgaven en bestedingsdoelen centraal en 
eenvoudiger gemonitord worden en houden we grip en zicht op de uitgaven.  
 
Herverdeling gemeentefonds 
De actualisatie van de herverdeling van het gemeentefonds naar een recenter peiljaar (2019) is 
afgerond. Het voornaamste doel van de actualisatie was om te bezien of het voorstel voor het nieuwe 
verdeelmodel de ontwikkeling over de tijd goed volgt. Op grond van de door CEBEON uitgevoerde 
analyse zijn de beheerders van het gemeentefonds van mening dat het voorstel voor de nieuwe 
verdeling ook in 2019 goed aan sluit op de netto-lasten van gemeenten. Voor Goirle betekent dit een 
nadelig effect van € 88,00 per inwoner. Gezien de ontwikkelingen in de gemeentelijke financiën, kiezen 
de fondsbeheerders ervoor de herverdeeleffecten te maximeren op € 60,00 per inwoner over een 
periode van vier jaar, oftewel € 15,00 per inwoner per jaar. Dit geldt zowel voor gemeenten met een 
negatief herverdeeleffect als voor gemeenten met een positief herverdeeleffect. De ontwikkeling van 
de kosten van gemeenten en de invloed daarvan op de verdeling wordt nauwgezet in de gaten 
gehouden. Als opvallende effecten optreden, voeren de fondsbeheerders onderzoek uit naar verdere 
verbetering van het model. Vier jaar na invoering (per 1 januari 2027) zal bekeken worden of bijstelling 
van de verdeling nodig is.  
 
Bedrijfsvoering en overhead  
Om spraakverwarring en onduidelijkheid te voorkomen wordt hieronder het verschil geduid tussen 
bedrijfsvoering en overhead, omdat deze termen veelvuldig naast en door elkaar worden gebruikt. 
 
Bedrijfsvoering bestaat uit beleidsmatige (primaire) processen, ondersteunende (secundaire) 
processen en uit de sturing en beheersing van deze processen. De primaire processen zijn enerzijds 
gericht op het formuleren en uitvoeren van het beleid en de begroting en anderzijds op het afleggen 
van verantwoording over het gevoerde beleid. Naast primaire processen maken ook secundaire 
processen deel uit van de bedrijfsvoering. Het geheel van de functies die de secundaire processen 
uitvoeren noemen we de overhead. De secundaire processen bieden ondersteuning aan de primaire 
beleidsprocessen die worden vormgegeven binnen de programma’s. Bedrijfsvoering omvat dus meer 
dan (alleen) overhead.  
 
De gemeentelijke organisatie is volop in beweging. Externe ontwikkelingen, zoals de 
participatiesamenleving en de overheveling van taken naar gemeenten, vragen om flexibelere 
organisaties. We zitten als gemeente midden in deze verandering, die zich in eerste instantie richt op 
de organisatie van het primaire proces. Hiertoe is onder andere de organisatiestructuur aangepast: 
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Deze veranderingen hebben echter ook fundamentele gevolgen voor de wijze waarop een gemeente 
de bedrijfsvoering vormgeeft, vooral voor de ondersteuning die gewenst is vanuit de overhead.  
 
De aard en omvang van de overhead veranderen. Dit onder meer door toenemende automatisering, 
veranderende wet- en regelgeving en verschuiving van verantwoordelijkheden naar het primaire 
proces. Om van toegevoegde waarde te zijn en te blijven is het belangrijk dat de overhead hierop 
anticipeert en hierin meebeweegt in dialoog met het primaire proces. Het gaat hierbij vooral om de 
mate waarin zij bijdraagt aan goede en betaalbare dienstverlening aan onze inwoners.  
 
De eerste stap is in 2021 ambtelijk gezet door het onderbrengen van alle bedrijfsvoeringsonderdelen 
in hetzelfde domein. Vanuit deze positie gaan we een omslag bewerkstelligen van een ondersteunende 
rol naar de meewerkende rol van de bedrijfsvoeringsfuncties, of soms zelfs een strategische rol. 
Bedrijfsvoering moet daarom zichtbaarder worden, het komt als het ware uit de ‘donkere krochten’ 
van het gemeentehuis. We gaan de rol die bedrijfsvoering kan en moet spelen expliciteren in een 
overkoepelende bedrijfsvoeringsagenda. Hierbinnen komen alle bedrijfsvoeringsonderdelen samen op 
basis van reeds bestaande dan wel nog te maken visiedocumenten op deze onderdelen. Hiermee 
geven we een doorkijk in het meerjarenperspectief en de ontwikkelingen die binnen de bedrijfsvoering 
op ons af gaan komen. Om daarmee ook een nog beter inzicht te krijgen in de directe kosten die de 
gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het halen van haar doelstellingen binnen de 
beleidsprogramma's.  
 
Informatievoorziening en ICT als strategische pijler van de bedrijfsvoering  
Digitalisering neemt een steeds grotere vlucht in de maatschappij. De informatievoorziening wordt 
steeds meer bepalend en minder volgend. Informatievoorziening en ICT is inmiddels een primair 
proces op zichzelf, en niet meer louter ondersteunend. Denk de informatievoorziening weg, en de 
gemeentelijke processen komen onmiddellijk tot stilstand. Dat raakt het functioneren van de 
gemeentelijke organisatie, zowel voor de dienstverlening als de bedrijfsvoering. Digitale trends die om 
aandacht vragen zijn informatiebeveiliging, verdere digitalisering van de dienstverlening en meer focus 
op social media, informatiemanagement en datagedreven werken. Om aan de eisen en verwachtingen 
van inwoners en bedrijven te voldoen en ze (nog) beter te bedienen is deze verdere digitalisering een 
vereiste. Authenticatie, identificatie en selfservice zijn hierbij sleutelwoorden.  
Daarnaast speelt een ontwikkeling naar het meer op afstand zetten van de techniek, dus niet langer in 
eigen beheer maar in de Cloud. Ook de communicatie met inwoners en bedrijven is mede door 
digitalisering aan verandering onderhevig. Om aan deze ontwikkelingen tegemoet te komen is het 
noodzakelijk om de informatievoorziening, ICT en werkprocessen toekomstbestendig door te 
ontwikkelen. Dit in samenwerking met Hilvarenbeek, Oisterwijk en Equalit. Door toenemende 
digitalisering van gemeentelijke processen zullen kosten van ICT niet dalen, ondanks 
aanbestedingsvoordelen door samenwerking binnen Equalit. ICT wordt steeds meer een integraal 
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onderdeel van de organisatie. Door de samenwerking zal ICT wel minder meerkosten hebben. Inzet 
van slimme ICT-oplossingen kunnen elders in gemeentelijke organisatie efficiency- en kostenvoordelen 
opleveren. 
 
Verbonden partijen 
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente 
een bestuurlijk en financieel belang heeft. Voor dit programma zijn dat de volgende organisaties: 
- NV Bank Nederlandse Gemeenten (Den Haag) 
- NV Brabant Water (Breda): Veilig stellen van de belangen van de eigen inwoners in het 

verzorgingsgebied. 
- NV Tilburgse Waterleidingmaatschappij (Tilburg). 
 
Thema-indeling 
De beoogde resultaten die in 2022 moeten bijdragen aan realisatie van de doelstellingen hebben we 
in dit hoofdstuk aan de hand van de navolgende thema's geformuleerd:  
 
5.1. Algemene dekkingsmiddelen 
5.2. Overhead 
 
Wat mag het kosten? 
 
 
 

Rekening 2020
Begroting 2021 

incl wijziging Begroting 2022
Totaal lasten 12.983.308 8.976.733 7.837.702
Totaal baten 49.390.634 47.669.565 46.297.762
Saldo programma -36.407.326 -38.692.832 -38.460.060
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Thema 5.1 Algemene dekkingsmiddelen 
 
 
Te behalen resultaat in 2022 
 
- Stabiliseren van de lokale lastendruk 
Lokale heffingen zijn de tweede belangrijke, structurele inkomstenbron van de gemeente. O.a. 
daarmee kunnen we een deel van ons hoge ambitieniveau realiseren. Van onze inwoners, bedrijven 
en toeristen vragen we echter geen onbegrensde bijdrage. Daarom stijgen onze lokale lasten ten 
hoogste met de inflatie;  
 
De gemeente Goirle neemt in de Atlas voor Lokale lasten de 225e positie in (van de 370 gemeenten) 
voor 2021 waarbij geldt dat nummer 1 de laagste lokale lasten heeft. Dit betreft de rangorde voor 
eigenaar/bewoners (meerpersoonshuishouden). De positie voor de huurder is plaats 41. Wij streven 
ernaar om onze positie aanzienlijk te verbeteren. 
 
- Financieel gezonde gemeente 
We streven ernaar onze (toekomstige) taken en ambities, en de daaruit voortkomende beleidskeuzes 
in een stabiel evenwicht te brengen met onze inkomsten en uitgaven. Daarmee blijven we in staat 
onze eigen keuzes te kunnen maken. In 2022 brengen we in de programmabegroting 2023 onze baten 
en lasten meerjarig in de richting van een stabiel evenwicht en zorgen we dat onze weerstandsratio 
voldoende blijft (tussen 1,0 en 1,4); 
 
- Transparante verantwoording 
Het past bij onze Gôolse democratie om inwoners de kans te geven te begrijpen wat er met hun 
belastinggeld en de overige inkomsten van de gemeente, is gebeurd. In 2022 en verder ervaren onze 
raadsleden -als vertegenwoordiging van onze inwoners- de effecten die met de doorontwikkeling van 
de P&C-cyclus in gang zal worden gezet.  
 
 
Indicatoren 
 

 
 
  

Eenheid 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
27 Gemiddelde WOZ-waarde x € 1.000 261 276 294 n.b. n.b. 312 230 248 270
28 Woonlasten éénpersoonshuishouden € 600 629 742 687 708 748 651 665 700
29 Woonlasten meerpersoonshuishouden € 680 726 831 763 784 826 721 735 773

Eenheid 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Rechtmatigheid is op orde - V V V

Gegronde bezwaren (Bron: eigen data)
Rechtmatigheid op orde, blijkend uit een goedkeurende accountantsverklaring (Bron: eigen data)

Lokale indicatoren 

Legenda:

27. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen 
28. Gemiddeld totaalbedrag in € per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten

29. Gemiddeld totaalbedrag in € per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten

5.1 Algemene dekkingsmiddelen

BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Gemeente Goirle Grootteklasse < 25.000 
inwoners

Geheel Nederland
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Overzicht algemene dekkingsmiddelen 
 
Onderstaand lichten we toe hoe de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente Goirle zijn 
opgebouwd.  
 

Bedragen x € 1.000 Lasten Baten 
- Algemene uitkering gemeentefonds 12 38.645 
- Lokale heffingen zonder bestedingsdoel  6.528 
- Overige algemene dekkingsmiddelen 73 193 

o Dividend (paragraaf verbonden partijen)  26 
o Saldo van de financieringsfunctie (paragraaf financiering)  52 
o Onvoorzien 73  
o Overige algemene dekkingsmiddelen  115 

Totaal algemene dekkingsmiddelen 85 45.366 
 
- Lokale heffingen zonder bestedingsdoel: OZB (woningen en niet-woningen) en precariobelasting. 
- Voor het bepalen van de hoogte van de post onvoorzien gaan we uit van € 3,00 per inwoner. 
- De raming ad € 115.000 heeft o.a. betrekking op enkele stelposten uit het dekkingsplan 2020 en 

het betreft bv. de taakstellende bezuiniging op de bedrijfsvoering die voor 2022 en verder € 75.000 
bedraagt. 

 
De algemene uitkering gemeentefonds kan verder worden onderverdeeld in een algemeen deel, 
aangevuld met een aantal decentralisatie- en  integratie-uitkeringen. In onderstaande tabel wordt 
deze opbouw voor Goirle in beeld gebracht.  Vanuit de algemene uitkering betalen we rechtstreeks 
een bedrag voor de taken die door of namens de VNG worden uitgevoerd. 
 

 2022 2023 2024 2025 
Algemene uitkering ( x € 1.000) 32.283 32.717 33.217 33.985 
Integratie- en decentralisatie uitkeringen 391 391 389 385 
Impuls brede scholen combinatiefuncties  62 62 62 62 
Vergunningverlening, toezicht en handhaving  58 58 58 58 
Voorschoolse voorziening peuters  35 35 35 35 
Vergoeding raadsleden kleinere gemeenten  85 85 85 85 
Armoedebestrijding kinderen  67 67 67 67 
Inburgering 84 84 82 78 
     
Integratie uitkering sociaal domein 4.450 4.396 4.320 4.204 
     
Voogdij/ 18+  1.840 1.840 1.840 1.840 
Participatie  2.610 2.556 2.480 2.364 
     
Extra middelen jeugdzorg 1.521 1.250 1.150 1.100 
Reeds ingerekende middelen jeugdzorg   -350 -350 -350 
Herverdeling gemeentefonds* 0 -360 -720 -1.080 
     
Totaal uitkering gemeentefonds 38.645 38.044 38.006 38.244 

 
* In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met het maximale nadeel per jaar van € 15,00 per 
inwoner. Hierbij gaan we telkens uit van en inwoneraantal van 24.000 inwoners. 
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Wat mag het kosten? 
 
 

Rekening 2020
Begroting 2021

incl wijziging Begroting 2022
Totaal lasten 5.853.456 1.975.813 658.843
Totaal baten 48.942.051 47.387.966 45.975.516
Saldo thema -43.088.595 -45.412.153 -45.316.673
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Thema 5.2 Overhead 
 
 
Te behalen resultaat in 2022 
 
Informatiemanagement en ICT, informatievoorziening 
Een moderne informatievoorziening, die de algemene en landelijke ontwikkelingen volgt en vertaalt 
naar waarde voor Goirle, en die de organisatie in staat stelt wendbaar en flexibel in te spelen op 
ontwikkelingen (wettelijk, landelijk, maatschappelijk) en veranderingen. 
- we implementeren en harmoniseren de Omgevingswet software. 
- we harmoniseren de Burgerzakenapplicatie met Hilvarenbeek en Oisterwijk. 
- we gaan over tot aanschaf en implementatie van een nieuw regiesysteem sociaal domein. 

 
De informatievoorziening richt zich op de schaal van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk en partners 
zoals Equalit. 
- we richten gegevensmanagement/datagedreven werken in. 
- we geven uitvoering aan de Visie op informatiemanagement 2019 van Goirle, Hilvarenbeek en 

Oisterwijk en de roadmap van Equalit; met de daarin opgenomen prioritering en planning. 
- we richten functioneel beheer in GHO-verband in en passen de formatie hier op aan. 
- we nemen de kosten voor projectleiding binnen Equalit voor het Goirlese deel voor onze rekening. 
 
We zijn een transparante overheid en ontsluiten onze informatie steeds meer digitaal. 
- we implementeren tijdig ontwikkelingen als de Wet open overheid (WOO), Archiefwet en Wet 

electronische publicaties. 
 
Informatieveiligheid en privacy 
De gemeente voldoet aan privacywetgeving en draagt zorg voor een optimale beveiliging van 
persoonsgegevens en bedrijfsinformatie, en is aantoonbaar in control. 
- we passen de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) toe. 
- we realiseren verbeteringen op kritische onderdelen uit de BIO met een focus op de onderdelen 

waar nu (relatief) lager op gescoord wordt. 
- we voldoen aan de ENSIA-vereisten in 2022 

 
Personeel en organisatie 
We ontwikkelen verder door op basis van de organisatievisie "Goirle schakelt" en vergroten 
duurzame inzetbaarheid, zelfredzaamheid, zelforganisatie en de ontwikkelmogelijkheden van onze 
medewerkers. 
- we implementeren HR21 als nieuwe systematiek voor functiewaardering. 
- we implementeren strategische personeelsplanning met behulp van talentmanagementanalyse. 
- we continueren de verdere vormgeving en uitrol van hybride werken. 
 
De kosten die we in GHO-verband maken zijn evenwichtig en evenredig verdeeld over de drie 
gemeenten. 
- we updaten de bestaande verrekensystematiek en gaan als gevolg hiervan een hogere bijdrage 

betalen. 
 
Communicatie 
Onze inwoners zijn tevreden over de wijze waarop organisatie en bestuur met hen communiceren. 
- we organiseren dienstverlening en communicatie dicht op elkaar. 
 
  



49 
 

We beïnvloeden thema's die voor de gemeente Goirle relevant zijn. 
- er is een actuele communicatie-agenda die het gemeentelijk beleid ondersteunt. 
- we profileren de successen van Goirle op een heldere manier. 
- we maken gebruik van (signalering via) social media. 
 
Juridische zaken 
- We handelen ontvangen bezwaarschriften en klachten tijdig en efficiënt af. 
- Juridische procedures handelen we binnen de gestelde termijn af. Als daarvan wordt afgeweken is 

dat in samenspraak met de wederpartij.  
 

Indicatoren 
 

 
 

Berekening van de overhead (bedragen x € 1.000) 
 

 2021 2022 
- Totale kosten voor de overhead 6.813 7.683 
- Opslag op directe salarislasten (toegepast bij afvalstoffenheffing en 

rioolrecht) 
107% 107% 

- Overhead toe te rekenen aan grondexploitaties en kapitaalwerken 974 964 
- Percentage overhead 10,90% 12,60% 

 
De stijging in de totale kosten voor de overhead wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van 
de lonen, en de hogere lasten van automatisering. 
 
  

Eenheid 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
30 Formatie fte 5,27 5,73 5,75
31 Bezetting fte 5,22 5,66 5,57

32 Apparaatskosten
in € per 
inwoner 249 433 546

33 Externe inhuur % 23,0% 19,4% 14,6%
34 Overhead % 8,71% 9,5% 11,3%

Eenheid 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Opslagpercentage overhead % 92% 89,0% 105,0%

5.2 Overhead

Legenda:

BBV-Indicatoren 

Gemeente Goirle Geheel NederlandGrootteklasse < 25.000 
inwoners

Lokale indicatoren 

33. Externe inhuur: Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen (Bron: eigen data)

34. Overhead: totaal van de uitgaven van het taakveld Overhead als percentage van de totale uitgaven in de begroting (Bron: eigen data)

Opslagpercentage Overhead: Percentage bovenop het normale uurtarief ter dekking van onze eigen overheadkosten (Bron: eigen data)

32. Apparaatskosten: Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, 
huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken (Bron: eigen data)

30. Formatie: aantal begrote fte per 1.000 inwoners. Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van uw organisatie voor
het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. (Bron: eigen data)

31. Bezetting: aantal werkelijke fte per 1.000 inwoners (Bron: eigen data)
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Wat mag het kosten? 
 
 

Rekening 2020
Begroting 2021 

incl wijziging Begroting 2022
Totaal lasten 7.129.852 7.000.920 7.178.859
Totaal baten 448.583 281.599 322.246
Saldo thema 6.681.269 6.719.321 6.856.613
 
bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 
Lasten nieuw beleid       631      529      481      433 
Formatie - herstel dekking       242      158      158      158 
Vernieuwen intranet          10       
Formatie - tijdelijk wordt structureel       143      183      183      183 
Extra taakstelling bedrijfsvoering           -         -75    -150    -225 
Data-gedreven werken        177      177      177      177 
Prijsmodel Equalit          27        54        81      108 
Projectleiders Equalit          22        22        22        22 
Personeels- en salarisadministratie         10        10        10        10 
Baten nieuwe wensen           -   -  -  -  
Niet van toepassing           -           -           -           -   
Subtotaal Lasten -/- Baten nieuwe wensen       631      529      481      433 
          
Totaal mutaties reserves         36        36        36        36 
Mutatie reserve bestaand beleid         36        36        36        36 
Mutatie reserve nieuwe wensen           -           -           -           -   
          
Niet van toepassing  -  -  -  -  
Totaal Investeringsplan           -           -           -           -   
 
Voor zover nieuw beleid niet eerder in de Perspectiefnota 2022 en/of in de bijlage bij het raadsvoorstel 
Strategische Heroriëntatie is toegelicht treft u een toelichting hieronder. Dekking komt ten laste van 
de exploitatie, tenzij anders vermeld. 
 
- Prijsmodel Equalit 
Op 1 juli 2021 heeft er een bestuurlijke bijeenkomst over de Equalit-samenwerking plaatsgevonden, 
waarin onder meer portefeuillehouders en secretarissen van de deelnemende gemeenten 
meegenomen zijn in de ontwikkelingen met betrekking tot digitalisering van de samenleving en de 
transitie van Equalit. De consequentie van de digitale ontwikkelingen, het blijvend verbeteren van onze 
dienstverlening en bedrijfsvoering, en het organiseren van gezamenlijke transformatiekracht, is een 
noodzakelijke aanpassing van het verrekenmodel binnen Equalit. Het vernieuwde prijsmodel biedt een 
transparante koppeling tussen kosten en dienstverlening/ producten en een eerlijke doorbelasting op 
basis van gebruik. Aan alle deelnemende gemeenten wordt gevraagd in te stemmen met de invoering 
van het nieuwe prijsmodel per 1 januari 2022, via een overgangsregeling van 4 jaar op basis van een 
solidariteitsfonds. Zo ook de gemeente Goirle. Deelnemers die financieel nadeel ondervinden worden 
uit dit fonds tijdelijk gecompenseerd. De gemeente Goirle is één van de gemeenten die nadeel 
ondervindt.  
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- Projectleiders Equalit 
In Equalit-verband zijn twee projectleiders ingehuurd die voor de gemeentelijke deelnemers in het 
samenwerkingsverband de grote projecten begeleiden. Aanleiding zijn de ervaring van het afgelopen 
jaar met deze projecten en onze intentie om hierin gezamenlijk in de regio stappen te zetten. Deze 
projecten zijn terug te vinden op de roadmap, zie hiervoor de raadsinformatiebrief "vervolg motie over 
visie op informatiemanagement". Deze is in mei 2021 met uw raad gedeeld.  
 
- Personeels- en salarisadministratie (PSA) 
De kostenverdeling voor PSA is sinds de samenwerking binnen GHO op het gebied van PSA (2014 
Goirle-Oisterwijk) en 2016 (GHO) niet meer herzien. De oorsprong van de huidige verdeling is ontstaan 
door de werkzaamheden op het gebied van de salarisverwerking. De afgelopen jaren zien we dat bij 
de taken binnen PSA steeds meer de nadruk ligt op applicatiebeheer. Voor de toekomst verwachten 
we dat deze trend zich voort zal zetten. Gezien alle ontwikkelingen en ook de steeds intensievere 
samenwerking op het gebied van P&O is er gekeken naar een reële, maar ook een meer eenvoudige 
kostenverdeling.   
 
Beleidsvoornemens met dekking binnen themaraming 
In de Perspectiefnota werd voorgesteld in 2022 een eenmalig budget van € 30.000 te reserveren voor 
de migratie van de applicatie burgerzaken. Hierover is echter dekking gevonden in 2021, dit 
beleidsvoornemen treft u daarom niet meer aan voor 2022. Verder is er voor de in de tabel hierboven 
opgevoerde beleidsvoornemens gedeeltelijke dekking gevonden binnen de bestaande 
themabudgetten door de budgetten voor GEO (€ 30.000) voor telefonie (€ 17.000 ) en 
informatiebeveiliging  (€ 5.000) structureel te verlagen. Daarboven is het budget voor telefonie 
eenmalig in 2022 verlaagd met € 21.000. In dekking voor de structurele formatie wordt met een 
ingroeimodel voorzien door middel van een extra taakstelling op bedrijfsvoering.  
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Paragrafen 
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Paragraaf Lokale heffingen 
 
 
Uitgangspunten 
 
Het beleid ten aanzien van lokale heffingen is vastgelegd in de belastingverordeningen. Deze worden 
jaarlijks geactualiseerd en ter goedkeuring aan de Raad aangeboden. In de begroting zijn in financiële 
zin de gewijzigde tarieven toegepast. In deze paragraaf zijn de volgende uitgangspunten van 
toepassing. 
- Lokale algemene belastingen worden gecorrigeerd voor maximaal de inflatie op basis van de 

prijsindex voor gezinnen. Voor de onroerende zaakbelasting (OZB) geldt het inflatiepercentage van 
mei 2020 t/m mei 2021.  

- Tarieven voor bestemmingsbelastingen en rechten worden bepaald uit het oogpunt van 
kostendekkendheid, waarbij we de lasten voor kwijtschelding en BTW-component als kostenpost 
meenemen in de berekening.  

- Hondenbelasting wordt gezien als een bestemmingsbelasting.   
- Tarieven voor de BedrijfsInvesteringsZone (BIZ-belasting) liggen vast voor de looptijd van de BIZ 

en zijn berekend op basis van de belastingcapaciteit en een ingediende begroting en 
activiteitenplan van de betreffende stichting.  

- De tarieven voor toeristenbelasting worden verhoogd, in lijn met het dekkingsplan 2020-2024. De 
opbrengst komt, na aftrek van de perceptiekosten, voor maximaal 50% ten goede aan de 
Vereniging Recreatie en Toerisme, met een maximum van € 20.000.  

- Onroerende zaakbelasting is gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2021. De prognose van 
de waardeontwikkeling is in oktober bekend en wordt dan verwerkt. Het effect op de netto lasten 
van de belastingplichtige is, bij een gemiddelde waardeontwikkeling, gelijk aan het 
inflatiepercentage. 

 
Ontwikkeling van de tarieven 
Netto-last OZB Stijging 1,9% 
Hondenbelasting Stijging 7,0% 
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden Daling 5,0% 
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden Stijging 1,0% 
Rioolheffing Daling 3,0% 
Precariobelasting Stijging 1,5% 
Marktgelden Stijging 1,5% 
Leges (m.u.v. wettelijk tarief) Stijging 1,5% 
BIZ-belasting Conform afspraak 
Toeristenbelasting Stijging € 0,25 per persoon per nacht 
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Geraamde inkomsten 
 

 
 
 
Belastingen en heffingen vormen circa 20,29% van de gemeentelijke baten. Naar verwachting is de 
opbrengst in 2022 ongeveer € 12,5 miljoen.  
 
Inzicht in kostendekkendheid 
 

 Afval- 
stoffen- 
heffing 

Riool- 
heffing 

Markt- 
gelden 

Honden- 
belasting 

Leges 
Titel I Titel II Titel III 

Taakveld 7.3 7.2 3.3 Divers Divers 8.1/8.3 Divers 
Netto kosten taakveld 1.751 1.780 4 73 270 548 42 
 Kosten, incl. rente 2.267 1.790 5 73 270 548 42 
 Inkomsten, excl. Heffing 516 10 1 0 0 0 0 
Toe te rekenen kosten 584 423 10 2 143 511 44 
 Kwijtschelding 40 9 0 2 0 0 0 
 Overhead, incl. rente 123 249 9 0 143 511 44 
 BTW 421 165 1 0 0 0 0 
Totale kosten 2.335 2.203 14 75 413 1.059 86 
Opbrengst heffingen 2.330 1.950 12 75 318 990 20 
Mutatie met voorziening 0 250 0 0 0 0 0 
Dekkingspercentage 100% 100% 86% 100% 77% 93% 23% 

 
Het percentage kostendekkendheid Leges is per titel in beeld gebracht. De tarieven van titel 2 Fysieke 
leefomgeving en titel III Europese dienstenrichtlijn) zijn in 2021 fors verhoogd, waardoor de 
kostendekkendheid is gestegen.  Het is gebruikelijk dat voor de diensten in Titel III een relatief lage 
mate van kostendekkendheid wordt begroot. Horeca gelegenheden en evenementen houden een 
gemeente ‘levendig’. Doorgaans wordt daarom vaak de bestuurlijke keuze gemaakt om de tarieven 
voor deze vergunningen minder dan kostendekkend vast te stellen.  
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Lokale lastendruk 
 
Om een beeld te krijgen van de lokale lastendruk vergelijken we de situatie in Goirle met het landelijk 
gemiddelde, conform de COELO-Atlas (landelijke rapportage lokale lasten). Gehanteerde 
uitgangspunten voor de berekening zijn een meerpersoonshuishouden voor afvalstoffenheffing en 
rioolheffing en een waarde van een eigen woning in 2021 van € 310.000 (in 2020: € 292.000). 
 
Tarievenoverzicht huishoudens 
 

 Nederland  
2021 

 Goirle 
 2021 2022 

OZB eigenaar woningen 0,1043%  0,1368% 0,1267% 
OZB eigenaar/gebruiker niet-woningen 0,5146%  0,5778% 0,6038% 
Afvalstoffenheffing (meerpersoons) € 305,00  € 253,32 € 255,36 
Rioolheffing eigenaar & gebruik € 201,00  € 186,65 € 166,07 
Bruto woonlasten € 811,00  € 839,43 € 814,20 
Hondenbelasting € 44,03  € 39,36 € 42,12 

 
In het overzicht is de tariefdifferentiatie voor rioolheffing 2022 niet uitgewerkt.  
Tarieven Nederland 2021: Bron COELO - persbericht Atlas van de lokale lasten 2021. 
 
Kwijtscheldingen 
 
 

 
 
Een gemeente heeft de mogelijkheid om kwijtschelding te verlenen voor een aantal gemeentelijke 
heffingen. Dit is geregeld in de UItvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De gemeente Goirle heeft 
lokaal beleid vastgelegd in de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016. In de 
begroting 2022 is in totaal een bedrag van € 51.000 aan kwijtscheldingen geraamd.  
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Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
 
Uitgangspunten 
 
Naast een sluitende meerjarenraming is ook het weerstandsvermogen een indicator voor de financiële 
positie van een gemeente. Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is om 
mogelijke tegenvallers op te vangen zonder dat dit onmiddellijk invloed heeft op het beleid. Het 
weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een indicator weerstandscapaciteit ten opzichte van de 
risico's.   
 
Het beleid van risicomanagement is vastgesteld in de nota weerstandsvermogen en 
risicomanagement. De gehanteerde uitgangspunten zijn:  
- Een ratio weerstandsvermogen tussen 1,0 en 1,4 is voldoende. 
- Er wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Incidentele 

risico’s worden gedekt uit “vrije” reserves (incidenteel geld). Structurele risico’s leiden tot 
beleidskeuzes bij de eerstvolgende begroting (opvangen binnen de exploitatie of inkomsten 
vergroten door inzet onbenutte belastingcapaciteit). 

- Voor de berekening van de weerstandscapaciteit wordt de ratio van 60% van de risico's toegepast, 
omdat niet alle risico's zich tegelijkertijd voordoen. 

 
De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en de mogelijkheden die de gemeente heeft om 
onverwachte kosten (risico's) op te kunnen vangen. De weerstandscapaciteit op begrotingsbasis van 
de gemeente Goirle bestaat uit de volgende onderdelen:  
- De algemene reserve (inclusief de algemene reserve grondexploitaties) 
- De post onvoorziene uitgaven 
- De stille reserves 
- De onbenutte belastingcapaciteit 
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Ratio weerstandsvermogen 
 
Berekening weerstandscapaciteit 
In de nota Weerstandsvermogen en risicomanagement zijn de bestanddelen van de 
weerstandscapaciteit bepaald. In dit hoofdstuk vullen we het theoretisch kader in voor de specifieke 
situatie van de gemeente Goirle.  
  Begroting 31-12-2022 

Algemene reserve  2.853.556  
Grondexploitatie 4.166.626  
Totaal reserve  7.020.182 
Onvoorzien  72.150 
Stille reserves  - 
Begrotingsruimte  - 
Onbenutte belastingcapaciteit  690.540 
Weerstandscapaciteit  7.782.872 
 
De totaal vrije reserve daalt in 2022 naar € 7.020.182, doordat er in de algemene weerstandsreserve 
een daling zal plaatsvinden. De onvoorziene uitgaven zijn voor 2022 geraamd op € 72.150, gebaseerd 
op € 3 per inwoner van de gemeente.  
 
Stille reserves zijn besloten in activa die lager dan de opbrengstwaarde zijn gewaardeerd. De gemeente 
Goirle heeft stille reserves in de financiële vaste activa en materiële vaste activa. De waarde van deze 
stille reserve is hieronder berekend, maar de panden zijn niet vrij verhandelbaar en kunnen niet 
worden meegenomen in de berekening.  
 
Omschrijving Boekwaarde Opbrengstwaarde 
Gronden (niet benutte stukken grond Boschkens) € 354.630 €     354.630 
Panden  € 388.000 €  5.663.000 
Totaal € 742.630 €  6.017.630 

 
De overwaarde bedraagt afgerond € 5.275.000 maar wordt niet meegenomen in de berekening. 
 
De financiële bezittingen wordt in onderstaande tabel weergegeven. 
 
Omschrijving Boekwaarde Opbrengstwaarde  
Aandelen TWM € 204.201,00 € 3.000.000,00 
Aandelen BNG €   31.590,00 €      31.590,00 
Aandeel Brabant Water €     8.936,00 €        8.936,00 
Totaal € 244.727,00 € 3.040.526,00 

 
De overwaarde TWM bedraagt € 2.795.799, deze maakt pas deel uit van de weerstandscapaciteit als 
deze is gerealiseerd. Naar verwachting wordt deze in 2022, dan wel  in 2023 gerealiseerd. 
 
De begrotingsruimte wordt iedere begroting bepaald en telt alleen voor het huidige begrotingsjaar, 
momenteel heeft de gemeente Goirle structureel geen ruimte binnen de begroting.  
 
De onbenutte capaciteit is het verschil tussen het gehanteerde OZB tarief en het tarief om tot een 
'artikel 12 gemeente' gerekend te worden. Voor de gemeente Goirle bedraagt de onbenutte 
belastingcapaciteit € 690.540.  
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Ingeschatte risico's   
Bij de samenstelling van de paragraaf Weerstandsvermogen is een inventarisatie gemaakt van de 
mogelijke risico's die de gemeente kan lopen. Hierbij is een risicokaart opgesteld (detaillering bevindt 
zich in het bijlagenboek), waarbij de volgende punten zijn toegepast: de kans dat zich een risico 
voordoet; de mate van inschatting van een risico (goed, redelijk, slecht of niet in te schatten); of het 
een reguliere post of een niet reguliere post betreft; het geschat financieel gevolg bij het voordoen; 
welke beheersingsmaatregelen van toepassing zijn; het reëel financieel gevolg. 
 
Op basis van die uitgangspunten komen we tot de volgende financiële risico's per programma en de 
paragrafen:  
 
Omschrijving Bedrag in € Risico bedrag (60%) 
Programma 1 Inwoners 654.336 392.602 
Programma 2 Leefomgeving 454.795 272.877 
Programma 3 Bedrijvigheid 0 0 
Programma 4 Bestuur en organisatie 213.781 128.269 
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 163.292 97.975 
Overhead 88.829 53.297 
Paragraaf bedrijfsvoering 1.053.500 632.100 
Paragraaf financiering 0 0 
Paragraaf verbonden partijen 393.809 236.285 
Paragraaf grondexploitatie = al risicobedrag 1.974.811 1.974.811 
Totaal 4.997.153 3.788.216 
   
Saneren depot Karrepad*  275.000 
   
Total gekwantificeerde risico's  4.063.216 
* saneren depot Karrepad, hiervoor ontvangt de gemeenteraad in 2021 een voorstel 
 
 
De ratio weerstandsvermogen wordt berekend voor de financiële positie van de gemeente als totaal. 
 

Ratio weerstandsvermogen gemeente = 
weerstandscapaciteit 

= 
7.783 

= 1,92 
risico's 4.063 

 
De ratio weerstandsvermogen is redelijk. Deze zal in de toekomst nog versterkt worden door de 
eenmalige boekwinst van de TWM.  
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Kengetallen: inzicht in financiële positie van de gemeente 
 
Voor de signaleringswaarden  
sluiten we aan bij de  
waarden zoals deze door  
toezichthouders bij gemeenten  
worden gehanteerd.  
 
 
Netto schuldquote: 
- Niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.     
- Fluctuaties in rentelast en aflossingen,  bijvoorbeeld als gevolg van renteontwikkelingen, hebben 

een beperkte impact op de totale exploitatie van de gemeente Goirle. 
 

   
 
 
Solvabiliteitsratio: 
- Mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. 
- De gemeente is in voldoende mate in staat om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. 
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Grondexploitatie: 
- De financiële impact van de grondexploitatie op de financiële positie van de gemeente. 
- De resultaten in de grondexploitaties zijn zeer positief. 
- De gemeente is nauwelijks afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de grondexploitatie. 
 

   
 

 
Structurele exploitatieruimte: 
- De mate waarin de gemeente in staat is zijn eigen lasten te dragen. 
- In meerjarig opzicht is er sprake van forse tekorten. 
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Belastingcapaciteit:    
- De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen, dit wordt vaak gerelateerd aan 

de totale woonlasten.  
- De gemeente heeft ruimte om – indien er aanleiding ontstaat om de inkomsten te vergroten – de 

lokale belastingen te verhogen.  
 

   
 
Algemene conclusie: 
De vier financiële kengetallen laten een positief beeld van de financiële positie van de gemeente. zien. 
De kengetallen laten een laag tot gemiddeld risico zien, met de nadruk op laag. De solvabiliteitsratio is 
aanzienlijk gedaald, dit is o.a. ontstaan door de tekorten in 2018 , 2019 en 2020.  
Voor 2021 en 2022 worden positieve cijfers verwacht. Echter vanaf 2023 laat de structurele 
exploitatieruimte forse tekorten zien. Het uitgangspunt blijft, komen tot een sluitende en reëel in 
evenwicht zĳnde meerjarenbegroting. 
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Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 
 
 
Uitgangspunten 
 
Deze paragraaf beschrijft de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, openbare verlichting, 
riolering en water, groen en gebouwen. Het onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel 
gedeelte van de begroting, daarom is een goed overzicht en inzicht in de financiële consequenties 
belangrijk. 
 
Overzicht kapitaallasten en onderhoudslasten 
 
Wegen 
Beleidskader  
In het derde kwartaal van 2021 wordt de raad gevraagd een geactualiseerde versie van het 
Wegenbeleidsplan 2014-2023 vast te stellen. Naar verwachting volgt deze actualisatie de lijn van het 
huidige beleid.   
 
Hoe is het beleid vertaald in de begroting? 
In de begroting zijn budgetten opgenomen voor het in stand houden van verhardingen, onverharde 
wegen, civieltechnische kunstwerken, verkeersborden, wegmarkeringen en bewegwijzering. 
Daarnaast zijn er budgetten opgenomen voor reiniging en gladheidsbestrijding  
 
Verwachte staat van onderhoud  
Binnen het beleid mag maximaal 15% van het areaal wegen een lagere kwaliteit hebben dan de 
vastgestelde kwaliteit B.  Het herstel van dit deel is opgenomen in de planning en wordt integraal 
opgepakt met de vakdisciplines groen, riolering, openbare verlichting en verkeer. Dit wordt ook 
afgestemd met de netbeheerders om de overlast en de totaalkosten voor de gemeenschap tot een 
minimum te beperken. Daarnaast blijft veel klein onderhoud en reparaties nodig, door de gevolgen 
van lange periodes van aanhouden droogte en regen. Ondanks dit  herstelwerk zal de kwaliteit van het 
totale areaal wegen ook in 2022 ruimschoots voldoen aan de gestelde kwaliteit B. De lasten zullen 
binnen de begroting blijven.  
 
Tot nu toe was de focus bij civieltechnische kunstwerken gericht op het beheer en onderhoud van 
bruggen en duikers. Kunstwerken zoals geluidswanden, keerwanden en oeverbeschermingen kregen 
onvoldoende aandacht. In 2022 wordt de kwaliteit en beheerbehoefte van alle civiele kunstwerken in 
beeld gebracht. Hieruit volgen mogelijk extra maatregelen en kosten. Voor 2022 is extra budget 
aangevraagd voor één brugvervanging en één brugreparatie.  
 
Riolering en water 
Beleidskader 
In december 2020 is het Programma Water en Riolering door de gemeenteraad  vastgesteld. Dit betreft 
het gemeentelijk rioleringsplan. Dit programma bevat onder andere het beleidskader, de 
uitvoeringsagenda en het kostendekkingsplan voor water en riolering voor de periode 2021-2025. 
 
Hoe is het beleid vertaald in de begroting? 
In de begroting zijn ramingen opgenomen voor investeringen, beheer en onderhoud van riolering en 
water overeenkomstig het kostendekkingsplan van het Programma Water en Riolering 2021-2025. 
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Openbare verlichting 
Beleidskader 
In 2022 wordt aan de raad een nieuw beleidsplan voorgesteld, tot dit moment wordt het beleidsplan 
2012-2015 toegepast.  
 
Hoe is het beleid vertaald in de begroting?  
In de begroting zijn budgetten opgenomen voor het in stand houden van de openbare verlichting en 
de vervanging met LED armaturen. Voor 2022 is een extra bedrag aangevraagd om tijdig gevaarlijke 
lichtmasten te kunnen vervangen en tijdig te kunnen voldoen aan de eisen van het Energieakkoord 
2030. In 2022 wordt met het nieuwe beleid ook een nieuwe begroting aan de raad voorgesteld.  
 
Verwachte staat van onderhoud 
De achterstand die is ontstaan, wordt niet in 2021 ingehaald zoals verwacht was. Uit inspecties bleek 
de achterstand groter te zijn dan gedacht. Er is 3-4 jaar een extra budget nodig om op deze achterstand 
in te lopen. De nadruk ligt  op veiligheid en het voldoen aan het Energieakkoord 2030. Waar mogelijk 
wordt de achterstand integraal opgepakt met infraprojecten.  
 
Groen 
Beleidskader 
In september 2014 is het Beheerplan Openbaar Groen 2015-2025 vastgesteld, waarin het totale 
beheerareaal kwaliteitsniveau B moet bevatten, conform de beleidsnota Integraal Beheer Openbare 
Ruimte (IBOR) uit 2011. In 2021 is een Programma groen opgesteld waarin de ambities voor de 
komende jaren worden vastgelegd en in 2022 wordt hiervoor een uitvoeringsprogramma en een 
(meerjaren)begroting opgesteld. 
 
Hoe is het beleid vertaald in de begroting?  
In het Beheerplan wordt onderscheid gemaakt tussen dagelijks onderhoud en groot onderhoud.  
In de begroting zijn ramingen opgenomen voor beheer en onderhoud van het openbaar groen, 
onderverdeeld in de posten Voorbereiding en beleid, Groenonderhoud, Bomen, Bermen en sloten en 
Molenpark. Het onderhoud aan het openbaar groen wordt maandelijks getoetst aan het 
kwaliteitsbeleid niveau B en voldoet hieraan. De beheerbudgetten zijn als gevolg van areaalvergroting 
in omvang gestegen. Voor de uitvoering van herinrichting waarbij de inrichting ingrijpend verandert, 
werd incidenteel een krediet aangevraagd. De vervangingskredieten werden niet in begroting 
gereserveerd.  
 
Speelruimte 
Beleidskader 
De Nota Speelruimte is vastgesteld in 2013, het plan is nog altijd vigerend en de ramingen bevatten 
onderhoud, beheer en afschrijvingen van toestellen. In 2023 moet het Speelbeleid geactualiseerd 
worden en de begroting zal hierop worden aangepast.  
 
Hoe is het beleid vertaald in de begroting? 
In de begroting zijn ramingen opgenomen voor beheer en onderhoud van speeltoestellen. De 
speelplekken worden jaarlijks gekeurd en tussentijds gecontroleerd op veiligheid en waar nodig 
worden grote en kleine aanpassingen gedaan. In 2022 worden enkele oude of kapotgemaakte 
speeltoestellen vervangen. Er worden geen nieuwe speelplekken aangelegd. 
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Gebouwen 
Beleidskader 
Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen staat beschreven in het 
gebouwenbeheerplan Gemeente 2021-2030. De commissie BBV adviseert tenminste éénmaal in de 
vier jaar een integrale beleidsnota over het beleidskader onderhoud kapitaalgoederen door de raad te 
laten vaststellen en de hoofdlijnen daarvan jaarlijks op te nemen in de paragraaf als bedoeld in artikel  
9, lid 2 punt c 'onderhoud kapitaalgoederen". Het 10-jarig gebouwenbeheerplan is in 2021 
geactualiseerd. 
 
Hoe is het beleid vertaald in de begroting? 
In de begroting zijn ramingen opgenomen voor beheer en dagelijks onderhoud van de gemeentelijke 
gebouwen. De uitgaven voor het groot onderhoud lopen via de daarvoor gevormde voorziening 
onderhoud gemeentelijke gebouwen. 
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  Paragraaf Financiering 
 
 
Uitgangspunten 
 
In deze paragraaf wordt inzicht in het treasurybeleid en het risicobeheer van de 
financieringsportefeuille van de gemeente Goirle gegeven. De gemeente is hierbij gehouden aan de 
wettelijke kaders vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) en het 
Treasurystatuut 2012 van gemeente Goirle. De gemeente Goirle past totaalfinanciering toe. Dit 
betekent dat inkomsten en uitgaven worden gesaldeerd en op basis van dit saldo wordt bepaald of 
een lening wordt aangetrokken. De belangrijkste doelstelling van de treasury-functie is het beperken 
van financiële risico's. 
 
Financieringsbehoefte 
 
De financieringsbehoefte is bepaald op basis van mutaties in de geprognosticeerde balans ultimo 2022. 
Als de financieringsbehoefte past binnen de kasgeldlimiet worden kasgeldleningen aangetrokken, 
wanneer dit niet het geval is wordt afgewogen of het nodig is een langlopende lening af te sluiten.  
 
Exploitatiesaldo vóór toevoeging c.q. onttrekking aan reserves 
(bedragen * €1.000) 205   
      
bij: afschrijving materiële vaste activa  3.357 
af: investering materiële vaste activa  -7.580 
Financiële vaste activa - ontvangen aflossing leningen  65 
Mutatie voorraden incl. bouwgronden in exploitatie  2.091 
Mutatie voorzieningen  -564 
Vaste schulden aflossing  -1.743 
      
Financieringsbehoefte   -4.169 
 
Financiële risico's in beeld 
 

Risico Norm Toelichting 
Renterisico 
vlottende schuld 

Kasgeldlimiet: 8,5% 
van begrotingstotaal 

Kasgeldlimiet: € 5,4 miljoen 
Bij structureel overschrijden van kasgeldlimiet moet 
de kortlopende schuld worden omgezet in een 
langlopende schuld. 

Renterisico vaste 
schuld 

Renterisiconorm: 20% 
van de stand van de 
vaste schuld per 1 
januari 

De gemeente Goirle voldoet aan de renterisiconorm 
en de norm wordt niet overschreden. 

Kredietrisico - Risico uit hoofde van door de gemeente verstrekte leningen en uitgezette 
beleggingen. Het risico bestaat dat de vrijvallende gelden (bij aflossing) 
niet tegen een gelijk rentepercentage kunnen worden belegd. 

- Risico ten aanzien van verstrekte gemeentegaranties (borgstellingen). 
Garanties dienen voort te vloeien uit gemeentelijke taken. Het 
verstrekken van een gemeentegarantie geschiedt bij raadsbesluit en 
wordt voor komend jaar niet verwacht. 
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Berekening renterisiconorm (bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025 
1a Renteherziening op vaste schuld o/g 0 0 280 0 
1b Renteherziening op vaste schuld u/g 0 0 0 0 
2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a – 1b) 0 0 280 0 
3a Nieuw aangetrokken vaste schuld 14.228 12.157 14.493 15.515 
3b Nieuw uitgezette lange leningen 0 0 0 0 
4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a – 3b) 14.228 12.517 14.493 15.515 
5 Betaalde aflossingen 1.918 1.918 1.319 1.319 
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 1.918 1.918 1.319 1.319 
7 Renterisico’s op vaste schuld (2 + 6) 1.918 1.918 1.599 1.319 
 Berekening renterisiconorm     
8 Begrotingstotaal per 1 januari 61.828 61.828 61.828 61.828 
9 Het vastgestelde percentage ter zake 20 20 20 20 
10 Renterisiconorm (8 x 9) 12.366 12.366 12.366 12.366 
11 Ruimte boven/ onder renterisiconorm (10 – 7) 10.448 10.448 10.767 11.047 

 
Rente-omslag (ook wel rekenrente) en renteresultaat 
 
Uitgangspunten 
- Voor de berekening van de renteomslag volgen we de methodiek uit de BBV notitie rente 2017. 
- We berekenen geen rente over het eigen vermogen. 
- De renteomslag voor 2022 bedraagt 0,47%. Dit ronden we af op 0,5%. 
- De  rente wordt door middel van de renteomslag via de kapitaallasten doorberekend aan de 

taakvelden. 
- Het renteresultaat op het taakveld treasury is een algemeen dekkingsmiddel. 

Rente schema  (bedragen x € 1.000)   

De rentelasten over de korte en lange financiering 
            

329  

De rentebaten over de korte en lange financiering 
             

-47  
Saldo rentelasten en rentebaten                282 

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend 
            

-7  
De rentebaten van verstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is 
aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden  
toegerekend 

           
     7  

                 
Aan taakvelden toe te rekenen  rente               282 
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)          -335 

Renteresultaat op het taakveld Treasury  
            

-53 
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Paragraaf Bedrijfsvoering 
  
 
Ambities 
 
De paragraaf bedrijfsvoering geeft op hoofdlijnen inzicht in de stand van zaken en voornemens van de 
bedrijfsvoering in onze gemeente en de rechtmatigheidsverantwoording van onze gemeente. De 
bedrijfsvoering is een beperkt onderdeel in de programmabegroting, maar raakt en beïnvloedt de hele 
organisatie en het functioneren hiervan. Onder bedrijfsvoering verstaan we sturing en beheersing van 
álle bedrijfsprocessen, zowel in het primaire als ondersteunende proces, om de beleidsdoelstellingen 
te kunnen realiseren. In 2022 is het nieuw gevormde domein Bedrijfsvoering een volledig jaar actief, 
2022 zal een ontwikkeljaar zijn.  
 
Door de wijzigingen in regel- en wetgeving moeten we ons steeds actiever verantwoorden over onze 
interne beheersing. Recente ontwikkelingen zijn, de eisen uit de AVG; de verantwoording over 
informatiebeveiliging; de horizontale verantwoording met de Belastingdienst; de digitale ontwikkeling 
in dienstverlening en vanaf het (rekening)jaar 2022 een rechtmatigheidsverantwoording door het 
college in de bedrijfsvoering op te nemen.  Deze ontwikkelingen hebben invloed op de kwaliteit van 
dienstverlening en procesuitvoering van de bedrijfsvoering aan organisatie en bestuur. Aansluitend op 
de organisatie-ontwikkeling, de vaststelling van de Organisatievisie “Goirle schakelt” in 2019 en 
wijziging van de organisatiestructuur in 2021 is een volgende stap op het vlak van bedrijfsvoering 
nodig.  
 
Ambitie op het vlak van bedrijfsvoering 
We richten onze bedrijfsvoeringsprocessen zodanig in, dat ze de gemeentelijke processen optimaal 
ondersteunen. We hebben up to date en correcte informatie over geld, prestaties en risico’s. Dat geeft 
bestuur en management een betrouwbare basis voor beslissingen. De informatievoorziening is op orde 
en speelt soepel in op de huidige en toekomstige ontwikkelingen.  
 
Wat willen we bereiken? 
Een met de gehele organisatie afgestemde ontwikkelrichting op het vlak van bedrijfsvoering; 
Een toetsingsmogelijkheid inbouwen of gehanteerde principes en uitgangspunten nog voldoende 
aansluiten bij de andere domeinen en de uiteindelijke doelen die we willen behalen: 
- Medewerkers met politieke en bestuurlijke sensitiviteit. 
- Een zo doelmatig mogelijke bedrijfsvoering;Processen die voldoen aan alle eisen op het gebied van 

rechtmatigheid. 
- Adequate informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens. 
- Regie voeren en in control zijn voor wat betreft de uit te voeren werkzaamheden van het domein 

bedrijfsvoering. 
- Implementatie van de nieuwe manier van hybride werken. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 
We stellen in 2022 een bedrijfsvoeringsagenda op die de samenhang tussen bedrijfsvoering(s-
onderdelen) en de primaire processen beschrijft en waarbij intern wordt gezocht naar verbinding en 
partnership. Om goede producten en diensten te kunnen (blijven) leveren aan onze burgers, bedrijven 
en instellingen moeten we goed samenwerken in de keten en gebruikmaken van de aanwezige 
expertise in de hele organisatie. Ieder organisatieonderdeel levert een waardevolle bijdrage aan het 
geheel en samen bereikt de organisatie haar doelen voor de maatschappij. 

Waarom een bedrijfsvoeringsagenda en waarom nu? Een bedrijfsvoeringsagenda is een document dat 
voor een bepaalde periode de ontwikkelrichting en prioritering aangeeft. Het gaat hierbij om het 
samenbrengen van vraag en aanbod, zodat gericht en volgens vooraf vastgestelde wenselijke 
resultaten, richting kan worden gegeven aan de werkzaamheden van het domein bedrijfsvoering. We 
willen weg van de "waan van de dag" en veel meer regie voeren en 'in control' zijn voor wat betreft de 
uit te voeren werkzaamheden. Periodiek toetsen we of gehanteerde principes en uitgangspunten nog 
voldoende aansluiten bij de andere organisatieonderdelen en de uiteindelijke doelen die we willen 
behalen. 

Activiteiten in 2022 
 
Algemeen 
De gemeente Goirle zet veel middelen in. De inzet van die middelen is zinvol als inwoners, bedrijven 
en instellingen, bestuur, medewerkers en partners zich gehoord, gezien, gerespecteerd en welkom 
voelen. Met onze bedrijfsvoering willen we samen maatschappelijke meerwaarde leveren door de 
primaire processen in goede afstemming zo efficiënt mogelijk te ondersteunen.  
  
Planning & Control 
Samen met de raad geven we in 2022 verder invulling aan de ingezette doorontwikkeling van de 
Planning & Control-cyclus om de raad in staat te stellen zijn kaderstellende en controlerende rol te 
vervullen. Realistische, meerjarige planning van beleid én middelen staat daarin, naast transparante 
verantwoording, centraal. Belangrijk aandachtspunt is het verder versterken van de relatie tussen 
maatschappelijke effecten, doelen, resultaten en activiteiten. Daarbij is ook aandacht voor het vinden 
van de daarbij behorende, juiste indicatoren: effect- en resultaatindicatoren voor raad en college, 
prestatie-indicatoren voor college en ambtelijke organisatie. De mate waarin de doorontwikkeling een 
direct zichtbaar effect heeft op de voor de raad aan te leveren P&C producties is in sterke mate 
afhankelijk van het tempo waarin de organisatie-ontwikkeling en daarbij behorende (gewijzigde) 
rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn beslag krijgen. In dat verband staat 2022 ook in het teken 
van het  trainen, coachen en begeleiden van medewerkers én faciliteren met 'handige' systemen om 
tot een efficiënt en robuust proces van Planning & Control te komen.  
 
Concern-control 
Concern-control richt zich op de werking van de gemeentelijke processen en projecten en op de 
verbetering ervan. In 2022 ligt de focus op een aantal organisatiebrede onderwerpen: de opvolging 
van de bevindingen uit de management letter, voorbereiding op de eigen rechtmatigheidsverklaring 
van het college van B&W vanaf het verslagjaar 2022. Daarbij moet uiteraard duidelijk zijn wat de 
consequenties hiervan zijn voor de rol van het college en die van de raad, voor de verbijzonderde 
interne controle werkzaamheden en de inzet van middelen. Ook behoeft de nota 
weerstandsvermogen en risicobeheersing aandacht en geven we invulling aan de frauderisico-analyse. 
Tot slot krijgt, naast reguliere advisering aan bestuur en organisatie, ook borging van de processen van 
sturing, beheersing, besluitvorming en verantwoording continue aandacht.  
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Personeelsbeleid 
Het huidige personeelsbeleid wordt actief ingezet voor de route naar de organisatie van de toekomst 
en het stimuleren van de gewenste beweging van de organisatieontwikkeling. Het is van strategisch 
belang om te investeren in medewerkers richting eigen ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. 
Immers, zij zijn het menselijk kapitaal van de organisatie. De kwaliteit van personeel bepaalt in hoge 
mate de kwaliteit van de dienstverlening. 
De ambities in de ontwikkelrichting leiden tot een heroriëntatie op HRM. Er zijn trajecten in gang gezet 
met het doel de HR optimaal en adequaat in te zetten op de diverse opgaven met als doel het HR-
beleid en de daarbij horende (uitvoerings-)componenten te richten op een innovatieve manier van 
denken, werken en organiseren. De bedoeling is om, de vitaliteit & duurzame inzetbaarheid, 
rolduidelijkheid, flexibiliteit, het (persoonlijk) leiderschap en het leren van medewerkers én de 
organisatie op een efficiënte en effectieve wijze blijvend mogelijk te maken. In 2022 wordt ingezet op, 
veranderende rol domeinmanagers, verjonging, flexibele inzetbaarheid, talentontwikkeling en leren, 
teamontwikkeling en zelforganisatie, betrokkenheid en verbondenheid, passie en plezier.  
De krapte op de arbeidsmarkt en de problematiek van het moeilijk kunnen werven van goede en 
gekwalificeerde medewerkers voor onze organisatie blijft een aandachtspunt. Gemeente Goirle kent 
in de voorliggende jaren een relatief (en deels niet beïnvloedbaar) hoog ziekteverzuim. We streven het 
landelijk gemiddelde voor ziekteverzuim voor gemeenten (5,8% exclusief zwangerschap) niet te 
overschrijden.  
 
Organisatieontwikkeling en huisvesting 
We zijn als organisatie volop in ontwikkeling. Zo zorgen we dat we in staat zijn om actief en flexibel in 
te spelen op onze omgeving. Hierbij hoort een inspirerende werkomgeving die past bij onze 
ontwikkeling en passen de inrichting hierop aan. Het resultaat moet een flexibele en duurzame 
werkomgeving zijn, die de ons faciliteert in ons werk. 
 
Het werkplekconcept gaat uit van vier basisprincipes: 

1. Het bevorderen van interne en externe verbinding en samenwerking. Een werkomgeving 
die ontmoeten en (digitaal) samenwerken faciliteert. ‘Van mijn domein naar ons domein’. 

2. We zijn een aantrekkelijke werkgever. De werkomgeving is gezond, aantrekkelijk, 
modern, en ondersteunt het werk en creëert trots. 

3. De werkomgeving is laagdrempelig en toegankelijk voor inwoners, samenwerkingspartners en 
medewerkers. 

4. De werkomgeving is flexibel, doelmatig en duurzaam. 
 
De lessen geleerd tijdens de corona-cirisis worden hierin nadrukkelijk meegenomen. Er wordt gewerkt 
aan het nog meer mogelijk maken van hybride vergaderen, flexibel werken en het vrijspelen van 
ruimten om meer vergadermogelijkheden te realiseren. Daarnaast verkennen we wat de invloed van 
de corona-crisis op onze manier van (samen)werken op de langere termijn is en nemen deze inzichten 
mee in de organisatieontwikkeling en de verdere inrichting van het gemeentehuis. Het uitgangspunt 
is dat medewerkers meer vanuit huis zullen blijven werken. 
 
Samenwerking 
Samenwerking zit in de genen van de gemeente Goirle en beperkt zich niet alleen tot de eigen 
organisatie. Bestuur en organisatie werken samen met partners en participeren in verschillende 
samenwerkingsverbanden. Daarbij zijn uitgangspunten dat dit toegevoegde waarde voor onze 
inwoners moet hebben en dat de Goirlese identiteit niet verloren gaat. De samenwerking komt vooral 
tot uiting in de samenwerking met Hilvarenbeek en Oisterwijk en binnen de regio Hart van Brabant.  
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Paragraaf Verbonden partijen 
 
 
Uitgangspunten 
 
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente 
een bestuurlijk en financieel belang heeft. Volgens de BBV en de notitie verbonden partijen van de 
Gemeente Goirle wordt in deze paragraaf de visie en beleidsvoornemens omtrent de verbonden 
partijen weergegeven. Daarnaast wordt van elke partij de actuele situatie geschetst en inzicht gegeven 
in eventuele risico's bij verbonden partijen.  De actuele situatie is gebaseerd op de jaarrekening 2020 
en begroting 2022 van de verbonden partij. De risico's bij onze verbonden partijen zijn een integraal 
onderdeel van de risicokaart en zullen, indien het risico dermate groot is, in de paragraaf 
weerstandsvermogen en risicomanagement worden meegenomen.  
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Overzicht verbonden partijen 
 

 Overzicht verbonden 
partijen (bedragen x € 
1.000) 

Taakvel
d 

Bestuur Bijdrage Belang Verwacht 
resultaat 

Eigen vermogen Vreemd vermogen  
1 jan.  
2020 

31 dec. 
2020 

1 jan.  
2020 

31 dec. 2020 

 Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam 

 
GGD Hart voor Brabant 
(Tilburg) 7.1 Lid AB 836 

Bijdrage per 
inwoner 0 8.528 7.820 8.371 31.107 

 Diamantgroep (Tilburg) 6.4 Lid AB 2.484 
Rijksuitkering Soc. 
Werkvoorziening 

0 5.546 5.363 14.289 14.918 

 
Veiligheidsregio 
Midden en West 
Brabant (Tilburg) 

1.2 Lid AB 1.190 Inwoneraantal 0 16.908 15.506 40.519 43.130 

 
Omgevingsdienst 
Midden en West 
Brabant (Tilburg) 

7.4 
Lid AB 
 170 

Ingebracht werk en 
inwoneraantal 0 1.910 1.843 3.880 3.420 

 
Regionale Ambulance 
voorziening (Tilburg) 1.2 Lid AB 0 Geen bijdrage 0 14.041 13.738 25.506 25.744 

 
Regio Hart van Brabant 
(Tilburg) 

0.1 Lid AB 104 
Bijdrage per 
inwoner 

0 572 652 2.136 1.397 

 Equalit (Oosterhout) 0.4 n.v.t.  Contract 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
 Deelnemingen 

 NV Brabant Water 
(Breda) 

7.2 Aandeelhouder 0 40 aandelen 0 635.876 665.384 456.765 479.546 

 
NV Tilburgse 
Waterleiding 
Maatschappij (Tilburg) 

7.2 Aandeelhouder 0 450 aandelen 0 44.473 44.681 267 238 

 NV Bank Nederlandse 
gemeenten (Den Haag) 

0.5 Aandeelhouder 0 12.636 aandelen 0 4.154.000 4.364.000 149.689.000 160.359.000 

 Stichtingen en verenigingen 

 Midpoint (Tilburg) 3.1 Lid AB 113 
Bijdrage per 
inwoner 0 903 938 1.963 2.367 
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Aanvullende opvallende zaken bij onze verbonden partijen 
 
- De Bestuurscommissie Jeugd is onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant 

en bestaat uit de wethouders Jeugd van de 9 deelnemende gemeenten. Er wordt samengewerkt 
op het gebied van beleid, inkoop, administratie, monitoring en innovatie. Voor de bijdrage jeugd 
is in onze begroting 2022 een bedrag van €  7,5 miljoen opgenomen, gebaseerd op de begroting 
2022 van de regio Hart van Brabant. 

- De Diamant-groep houdt rekening met een tekort van afgerond € 1,1 miljoen in 2022, aflopend 
naar € 0,5 miljoen in 2023 en een positief resultaat in 2024. De bijdrage van de gemeente Goirle 
in dit tekort in de jaren 2022 en 2023 is respectievelijk  €  74.000  en €  38.000. Op basis van de nu 
bekende gegevens kunnen de gemeentelijke bijdrages gedekt worden uit de algemene reserve van 
de Diamant-groep. De consequenties van corona kunnen echter tot andere uitkomsten leiden 
indien compensatie door het ministerie wordt verstrekt. 

- De NV Tilburgsche Waterleidingmaatschappij heeft haar activa en activiteiten in 2007 
overgedragen aan Brabant Water. Vanaf 2009 tot 2019 liep een procedure omtrent de schadeloos-
stelling voor de verkoop van de drinkwateractiviteiten van NV TWM aan Brabant Water NV. Er is 
een definitieve afwikkeling gekomen en naar verwachting zal de besluitvorming over de financiële 
afwikkeling in 2022 dan wel uiterlijk in 2023 tot stand komen. 
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Paragraaf Grondbeleid 
 
 
Uitgangspunten 
 
Het grondbeleid heeft invloed op en een relatie met vrijwel alle programma’s: 
- Leefomgeving voor ruimtelijke ontwikkeling, wonen en verkeer 
- Inwoners voor cultuur, sport en recreatie 
- Bedrijvigheid voor economische structuur 
 
Het beleid is vastgelegd in de Nota Grondbeleid. De risico’s bij onze grondexploitaties vormen een 
integraal onderdeel van de risicokaart en daarmee van de paragraaf weerstandsvermogen en 
risicomanagement. De ratio weerstandsvermogen grondexploitaties wordt apart berekend. In 2021 zal 
een herijking van het grondbeleid worden vastgesteld, waarin aansluiting wordt gezocht met de notitie 
grondexploitatie van de commissie BBV.  
 
Complexen in exploitatie 
 

De Boschkens (Goirle) 
Boekwaarde 1-1-2021 - € 2.693 Winstcapaciteit  (EW) - € 4.322 
Doel Voor fase 4C is het bestemmingsplan onherroepelijk. Met de 

ontwikkelaar is een anterieure overeenkomst afgesloten. Start bouw 
wordt verwacht medio 2022.  
In Fase 5E is het openbaar gebied woonrijp gemaakt. Het openbaar groen 
wordt in het najaar 2021 aangelegd. 
Voor fase 7 van Boschkens (het Barbara Benz Park) moet eerst nog een 
afwegingsnotitie over de definitieve verkaveling worden vastgesteld 
voordat kan worden gestart met het opstellen van een concept 
bestemmingsplan. Ook is een registratie van belangstellenden via de 
website gestart. Naar verwachting kan niet eerder dan in 2023 worden 
begonnen met het uitgeven van de kavels.  

Tijd Totale afronding is voorzien in 2026. 
Budget In de afgelopen jaren zijn de volgende bedragen als winst genomen: 

In 2017 : € 3.666.042  
In 2018 : €       84.232 
In 2019 : €     375.277 
In 2020 : €     939.031 

 
De complexen Zuidrand, Bakertand, Maria Boodschap en de hoek Tilburgseweg - Kalverstraat in 
Goirle en Leyoever in Riel zijn projecten waar de gemeente faciliterend optreedt. De gemeente stuurt 
hier op het realiseren van haar beleidsdoelen ten aanzien van woningbouw door middel van de visie 
die door de marktpartijen is opgesteld en door middel van het bestemmingsplan. 
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Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is om mogelijke tegenvallers op te 
vangen zonder dat dit onmiddellijk invloed heeft op het beleid. Het gaat hierbij om de verhouding 
tussen de weerstandscapaciteit (dit is de financiële ruimte die zonder ingrijpende beleidswijzigingen 
beschikbaar is) en de aanwezige risico's. 
 

Ratio weerstandsvermogen 
grondexploitatie 

= 
Weerstandscapaciteit 

= 
4.166 

= 2,1 
Risico’s 1.980 

 
Wanneer het weerstandsvermogen tussen de 1 tot 1,4 maal ( ratio ) groter is dan de benodigde 
weerstandscapaciteit wordt gesproken van een gezond of ruim voldoende weerstandsvermogen. 
Gelet op de uitkomst is er sprake van een uitermate gezond weerstandsvermogen.  
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Financiële begroting 
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Overzicht van baten en lasten 
 
 
Uitgangspunten en grondslagen  
 
- De begroting is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten en grondslagen: 
- De begroting moet structureel en reëel in evenwicht zijn. 
- De begroting is opgesteld op basis van lopende prijzen. 
- Er is rekening gehouden met 1,5% kostenstijging en 2% loonkostenstijging. 
- Er is een rekenrente gehanteerd van 1,0%. Over het eigen vermogen is geen rente meer  berekend 

en de berekende rente bij de grondexploitaties is 0,47%. Het renteomslagpercentage komt uit op 
0,42% en dat is afgerond naar 0,50%. 

- De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de Meicirculaire 
2021. 

 
Nr. Omschrijving programma Lasten Baten Saldo
     

1 Inwoner 33.578 -5.771 27.806
2 Leefomgeving 16.797 -9.032 7.764
3 Bedrijvigheid 665 -413 252
4 Bestuur en organisatie 2.113 -270 1.843
 Algemene dekkingsmiddelen 659 -45.386 -44.727
 Overhead 7.179 -322 6.857
 Subtotaal 61.996 -62.109 -113
 Mutaties reserves 0 -590 -590
 Resultaat 60.990 -61.785 -795
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  Meerjarenramingen 
 
 
Nr. Omschrijving 

programma 
2022 2023 2024 2025

      

1 Inwoner 27.806 27.928 27.919 27.804
2 Leefomgeving 7.764 7.791 7.920 7.867
3 Bedrijvigheid 252 241 241 241
4 Bestuur en organisatie 1.843 1.836 1.794 1.805

 Algemene 
dekkingsmiddelen -44.727 -43.608 -42.967 -42.603

 Overhead 6.857 6.749 6.700 6.651
 Subtotaal -205 937 1.607 1.765
 Mutatie reserves -590 -578 -579 -579
 Resultaat -795 359 1.028 1.186
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Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden 
 

 
 Programma/Taakveld  JR2020 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025 
1 Inwoner 
1.1 Preventie 
5.1 Sportbeleid en activering L 287 279 245 245 245 245
  B -8 0 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties L 1.335 1.378 1.437 1.451 1.427 1.425

  B -391 -456 -478 -490 -390 -390
5.3 Cultuurpresentatie, 

cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

L 448 456 288 192 192 192

  B -16 -12 -12 -12 -12 -12
5.4 Musea L 5 10 10 10 10 10
  B -19 -18 -18 -18 -18 -18
5.6 Media L 519 523 530 527 518 518
  B 0 0 0 0 0 0
6.2 Wijkteams L 983 464 -190 -254 -254 -254
  B -89 -68 -74 -68 -68 -68

7.1 Volksgezondheid L 871 877 942 942 942 942
  B 0 0 0 0 0 0

1.2 Onderwijs 
4.1 Openbaar basisonderwijs L 41 56 56 56 56 56
  B 0 0 0 0 0 0

4.2 Onderwijshuisvesting L 1.269 1.235 1.326 1.685 2.052 2.043
  B -17 -16 -17 13 46 55
4.3 Onderwijsbeleid en 

leerlingenzaken 
L 1.055 1.236 1.131 1.131 1.131 1.131

  B -155 -158 -158 -158 -158 -158

1.3 Zorg en activering 
6.1 Samenkracht en 

burgerparticipatie 
L 1.948 2.042 1.887 1.887 1.887 1.887

  B -218 -208 -200 -200 -200 -200

6.3 Inkomensregelingen L 7.731 5.310 5.984 5.984 5.984 5.984
  B -6.855 -3.810 -4.586 -4.586 -4.586 -4.586
6.4 Begeleide participatie L 2.855 2.646 2.565 2.493 2.401 2.267

  B 0 -68 -71 -71 -71 -71
6.5 Arbeidsparticipatie L 752 1.024 910 930 945 967
  B -1 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen 

(WMO) 
L 1.076 1.157 1.380 1.380 1.380 1.380

  B -18 -13 -18 -18 -18 -18
6.71 Maatwerkdienstverlening 

18+ 
L 6.388 6.202 6.516 6.516 6.116 6.116

  B -150 -160 -140 -140 -140 -140
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 Programma/Taakveld  JR2020 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025
6.72 Maatwerkdienstverlening 

18- 
L 7.271 8.638 8.441 8.441 8.441 8.441

  B 0 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ L 60 60 60 0 0 0

  B 0 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- L 621 0 60 60 60 60
  B 0 0 0 0 0 0

2 Leefomgeving 
2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik 
0.3 Beheer overige gebouwen 

en gronden 
L 57 14 17 17 17 17

  B 0 0 0 0 0 0

2.1 Verkeer, wegen en water L 2.706 3.006 3.434 3.449 3.538 3.606
  B -98 -163 -224 -248 -248 -248
2.2 Parkeren L 236 248 255 255 254 254
  B -86 -64 -64 -64 -64 -64

5.5 Cultureel erfgoed L 913 921 939 939 939 933
  B -57 -57 -58 -58 -58 -58
5.7 Openbaar groen en 

(openlucht) recreatie 
L 1.466 2.053 1.671 1.626 1.617 1.608

  B 0 -565 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen L 1 1 1 1 1 1
  B 0 0 0 0 0 0

8.1 Ruimtelijke Ordening L 1.107 850 864 864 864 864
  B -556 -434 -462 -462 -462 -462
8.2 Grondexploitatie (niet 

bedrijventerreinen) 
L 1.362 4.313 2.160 5.354 388 388

  B -2.372 -4.313 -2.160 -5.354 -388 -388
8.3 Wonen en bouwen L 1.428 1.326 1.009 1.059 1.096 955
  B -860 -959 -960 -960 -960 -960

2.2 Verstandig omgaan met natuur hulpbronnen 
7.2 Riolering L 1.925 1.892 1.809 1.847 1.881 1.914
  B -2.303 -2.309 -2.230 -2.267 -2.302 -2.335
7.3 Afval L 2.098 2.320 2.267 2.267 2.267 2.267
  B -2.614 -2.879 -2.846 -2.846 -2.846 -2.846

7.4 Milieubeheer L 620 874 698 697 697 702
  B -38 -1 -1 -1 -1 -1

2.3 Zorg voor veilige leefomgeving 
1.1 Crisisbeheersing en 

Brandweer 
L 1.241 1.343 1.305 1.330 1.350 1.371

  B -30 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en Veiligheid L 436 396 368 375 368 375
  B 43 -28 -28 -28 -28 -28
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 Programma/Taakveld  JR2020 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025
3 Bedrijvigheid 
3.1 Bedrijvigheid 
3.1 Economische ontwikkeling L 262 282 289 289 289 289
  B -2 0 0 0 0 0

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen L 285 283 223 223 223 223
  B -311 -319 -258 -258 -258 -258
3.4 Economische promotie L 159 187 153 153 153 153
  B -54 -150 -155 -166 -166 -166

4 Bestuur en organisatie 
4.1 Bestuur 
0.1 Bestuur L 1.644 1.707 1.586 1.555 1.538 1.550
  B -21 -7 -14 -14 -14 -14

4.2 Dienstverlening 
0.2 Burgerzaken L 483 573 527 551 526 526
  B -242 -253 -256 -256 -256 -256

5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead 
5.1 Algemene dekkingsmiddelen 
0.10 Mutaties reserves L 5.216 1.068 0 0 0 0

  B -6.457 -3.710 -590 -578 -579 -579
0.11 Resultaat van de rekening 

van baten en lasten 
L -787 20 0 0 0 0

  B 0 0 0 0 0 0
0.5 Treasury L 461 28 36 53 70 87
  B -589 -89 -73 -73 -72 -72
0.61 OZB woningen L 259 210 213 213 213 213
  B -4.014 -4.361 -4.527 -4.639 -4.752 -4.866
0.62 OZB niet-woningen L 32 24 24 24 24 24
  B -1.734 -1.934 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

0.64 Belastingen Overig L 103 88 89 89 89 89
  B -104 -101 -101 -101 -101 -101
0.7 Algemene uitkering en 

overige uitkeringen 
Gemeentefonds 

L 16 16 16 16 16 16

  B -35.913 -36.850 -38.644 -38.044 -38.006 -38.244
0.8 Overige baten en lasten L 553 512 272 1.045 1.782 2.523
  B -125 -343 -40 -200 -240 -281

0.9 Vennootschapsbelasting L 1 10 8 8 8 8
  B -7 0 0 0 0 0

5.2 Overhead 
0.4 Ondersteuning organisatie L 7.130 7.001 7.179 7.072 7.023 6.973
  B -449 -282 -322 -322 -322 -322

   JR  2020 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025 

 Totaal Lasten  66.928 65.157 60.990 65.046 60.765 61.340 

 Totaal Baten  -66.928 -65.157 -61.785 -64.687 -59.736 -60.154 

 Saldo  -795 359 1.028 1.186 
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Toelichting op de verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 
 
Verschillen worden toegelicht op hoofdlijnen, per thema, vanaf € 25.000. We vergelijken hierbij de 
begroting 2021 (na wijzigingen t/m Burap 1) met de primaire begroting 2022 (inclusief nieuw beleid). 
Structurele gevolgen vanuit Burap 1 2021 zijn verwerkt in 2022 en worden hieronder niet nader 
uitgewerkt. Administratieve afwijkingen worden eveneens niet toegelicht. Denk hierbij aan 
verschuivingen van salarislasten tussen thema's/ taakvelden of overheveling van budget van 2020 naar 
2021 (leidt tot eenmalig budget in 2021). Alleen verschillen die een beleidsmatige impact hebben 
worden toegelicht. Het betreft enkel autonome ontwikkelingen. Consequenties van nieuw beleid 
(beleidsintensiveringen) worden weergegeven per programma. (V) voordeel, (N) nadeel. 
 
Programma 1 Inwoner 
 
Lasten 
Thema 1.1 Preventie  
- In het dekkingsplan 2020 zijn de volgende bezuinigingen opgenomen en verwerkt in de begroting 

2022; waarderingssubsidie sport verlaagd met € 33.000; subsidie aan Factorium voordeel van 
€ 150.000, basisstructuur jeugd voordeel van € 26.000. 

- Het project vroegsignalering is later gestart dan verwacht, daarom loopt het project in 2022 nog 
door, dit is een voordeel van € 82.000.  

- De bijdrage per inwoner aan de GGD is verhoogd, een nadeel van € 21.000. 
 
Thema 1.3 Zorg en activering 
- Voor de meedoenregeling wordt vanaf 2022 structureel € 100.000 opgenomen, dit is een nadeel. 
- De eenmalige budgetten voor opvang van vluchtingen en begeleiding statushouders zijn vervallen, 

dit is een voordeel van € 175.000. 
- De bijdrage van het Rijk voor wet sociale werkvoorziening is lager, hierdoor is ook de bijdrage aan 

de Diamantgroep lager. 
- De tendens is dat de vraag naar hulp in huishouding toeneemt en de kosten zullen in 2022 

toenemen.  
- De beheersmaatregelen voor de regionale jeugdzorg zal in 2022 vertaald kunnen worden in een 

verlaging van de gemeentelijke bijdrage.  
 
Programma 2 Leefomgeving  
 
Lasten 
Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik 
- In 2021 is er een incidenteel budget opgenomen van € 150.000 voor de implementatie van de 

Omgevingswet. Dat is op basis van het dekkingsvoorstel incidentele verlaagd met € 50.000. 
- De ramingen voor de grondexploitatie voor de Boschkens wijken ieder jaar  fors af van die van het 

jaar ervoor. Dat heeft te maken met het vertalen van de grondexploitatie in de jaarschijven. 
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Thema 2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen 
- De lasten voor riolering zijn € 83.000 lager voornamelijk vanwege de nieuwe verdeling van de 

lasten op basis van het nieuw vastgestelde programma riolering en stedelijk water. Vanwege de 
kostendekkendheid dalen de baten nagenoeg met hetzelfde bedrag. 

- De uitgaven voor afval dalen per saldo met € 53.000 vanwege enerzijds hogere verwerkingskosten 
afval en anderzijds lagere inzamelingskosten. Verder daalt de opbrengst van bepaalde 
grondstoffen. Mutaties in de ramingen van lasten en baten worden gelet op de kostendekkendheid 
opgevangen binnen de afvalstoffenheffing. 

- Bij het taakveld Milieubeheer zijn er lagere lasten, omdat in 2021 rekening is gehouden met een 
budget voor de energietransitie. 

 
Thema 2.3  Zorg voor een veilige leefomgeving  
In 2020 zijn er geen uitgaven voor de Veiligheidsmonitor, eens in de twee jaar wordt hiervoor budget 
gevraagd.  
 
Programma 3 Bedrijvigheid  
Er zijn geen grote afwijkingen te verklaren. 
 
Programma 4 Bestuur 
 
Lasten 
Thema 4.1 Bestuur  
- In 2021 is een voorziening gecreëerd voor een nog te betalen wachtgeldverplichting aan een 

voormalig wethouder in het kader van de wet APPA á € 196.000.  
- Organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en het inwerkprogramma nieuwe raad: 

€ 35.000 N.  
 
Thema 4.2 Dienstverlening 
- Kosten 2e Kamer verkiezingen 2021 in coronatijd: € 22.000 V in 2022 
- Lagere personeelslasten € 24.000 V (dekkingsplan 2020-2024 taakstellende bezuiniging 

Bedrijfsvoering).   
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Programma 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Overhead 
 
Lasten 
Thema 5.1 Algemene Dekkingsmiddelen 
- Lagere mutaties aan reserves en voorzieningen voor € 1.068.000. Bij het Overzicht reserves en 

voorzieningen is een toelichting uitgewerkt. De verschillen tussen 2022 en 2021 zijn grotendeels 
incidenteel van aard. 

- Resultaat van de begroting. In de nota van Aanbieding in de Programmabegroting 2022 wordt het 
positief saldo van 2022 en de tekorten in de meerjarenraming 2023 tot en met 2025 genoemd.  

 
Thema 5.2 Overhead 
In 2022 zijn de lasten voor personeel hoger, vanwege verschillende A- en B-wensen uit de 
Perspectiefnota 2022. Hiervan wordt € 279.000 N binnen dit thema verwerkt. In 2021 zijn een aantal 
eenmalige budgetten toegekend, waardoor de lasten in 2022 lager zijn.   
 
Baten 
Thema 5.1 Algemene Dekkingsmiddelen 
- Algemene uitkering gemeentefonds. De raming voor de algemene uitkering en voor de integratie-

uitkering is gebaseerd op de mei-circulaire en er is rekening gehouden met de extra inkomsten 
voor het jeugdzorg.  

- OZB Woningen / OZB-niet Woningen / Belasting overig. De raming voor de OZB is hoger, door  
enerzijds de stijging het inflatiepercentage met 1,9% en anderzijds is rekening gehouden met 
volumegroei.  

 
Thema 5.2 Overhead 
We begroten in 2022 ruim € 42.000 V voor detachering van personeel in GHO verband.  
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Toelichting op de meerjarenbegroting 2022-2025 
 
De mutaties in de meerjarenbegroting hebben betrekking op: 
- Een stijging van de salarislasten met 2% vanwege de te verwachten generieke salariskostenstijging. 

Het percentage komt overeen met het percentage waarmee in de algemene uitkering rekening is 
gehouden. 

- Een stijging van de budgetten met 1,5% vanwege de te verwachten prijsstijging (inflatie). het 
percentage komt nagenoeg overeen met het percentage waarmee in de algemene uitkering 
rekening is gehouden. 

- Een stijging van de inkomsten van derden met 1,5% vanwege de te verwachten inflatie. 
- De vrijval van de kapitaallasten: de vrijval van de kapitaallasten voor de taakvelden 4_2 

Onderwijshuisvesting,  7_2 Riolering en 7_1 Afval worden gecorrigeerd. Het voordeel van de lagere 
kapitaallasten wordt verrekend met de opbrengsten uit de daarvoor bestemde voorziening dan 
wel reserve. 

- Bij het taakveld 1.1. Crisisbeheersing en brandweer is de bijdrage aan de Veiligheidsregio Midden 
en West Brabant geraamd op basis van de meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio; 

- In de meerjarenraming is rekening gehouden met de kapitaallasten voor het infraplan wegen. 
- Er is ook rekening gehouden met de kapitaalslasten van € 400.000 in 2023 en € 800.000 vanaf 2024 

voor de (ver) bouw van het Mill Hill College. 
- Van de algemene uitkering zijn de uitkomsten van de Meicirculaire 2021 verwerkt.  
- Ook is rekening gehouden met de te verwachten financiële effecten vanwege de herverdeling van 

het gemeentefonds. Voor 2023 is rekening gehouden met een nadeel van € 360.000 (€ 15,00 per 
inwoner  nadeel) dat oploopt naar € 720.000 in 2024 en €  1.080.000 in 2025. 

- De extra uitkering in het kader van de jeugdzorg tot en 2025 is structureel meegenomen in de 
meerjarenraming  op basis van de uitkomsten van het Ministerie en overeenkomstig de brief van 
de toezichthouder wat structureel in de meerjarenraming verwerkt mag worden. Dit betekent  
voor 2023 een bedrag van € 900.000, 2024 een bedrag van € 800.000  en in 2025 een bedrag van 
€ 750.000. 

- Er is rekening gehouden met extra lasten voor het bestuur, omdat Goirle in 2021 dan wel in 2022 
de grens van 24.000 inwoners zal overschrijden. 

- Vanaf 2024 is rekening gehouden met het vervallen van de compensatie van € 100.000, de SPUK-
regeling, vanwege het btw besluit sportaccommodaties. 

- De financiële effecten van het dekkingsplan 2020 zijn in de meerjarenraming verwerkt. Het betreft 
de volgende posten: 
- subsidie Factorium € 100.000 
- taakstellende bezuiniging formatie €   75.000 
- huisvesting Stichting Jong, Mainframe €   45.000 
- verhoging toeristenbelasting €   11.000 
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Totaaloverzicht van incidentele baten en lasten 
     
Incidentele lasten en baten  (bedragen x € 1.000,- )      
 2022 2023 2024 2025 
Incidentele lasten      
Brug Poppelseweg/Nieuwe Leij 125 - - - 
Omgevingswet : MER Omgevingsvisie - - 50 - 
Omgevingswet: Opstellen definitief Omgevingsplan  - 50 - - 
Omgevingswet: Periodieke evaluatie en actualisatie  - - 40 - 
Opstellen groenbeheerplan 50 - - - 
Vernieuwen intranet 10 - - - 
Regiesysteem  50 - - - 
Beschermd wonen  60 - - - 
Post onvoorziene uitgaven  36 36 36 37 
Totaal incidentele lasten  331 86 126 37 
     
Incidentele baten      
Dekking onvoorzien incidenteel  36 36 36 37 
Totaal incidentele baten 36 36 36 37 
     
Saldo incidentele baten en lasten  295 50 90 0 
 Nadeel Nadeel Nadeel  
 
 
Toelichting op het overzicht incidentele lasten en baten  
 
a. Brug Poppelseweg/Nieuwe Leij 
Vooruitlopend op het meerjaren onderhoudsplan dat we volgend jaar afronden moet in 2022 het 
noodzakelijk onderhoud verricht worden aan de brug in de Poppelseweg over de Nieuwe Leij. Hiervoor 
is een budget nodig van € 125.000. 
 
b. MER Omgevingsvisie  
De Omgevingswet treedt in werking op 1 juli 2022 en staat voor een goede balans tussen het benutten 
en beschermen van de fysieke leefomgeving. De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijkere 
regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere 
en snellere besluitvorming. We hebben het over een grote stelselherziening van het omgevingsrecht.  
Als de wet in werking treedt werken we met een tijdelijk omgevingsplan waarin alle ruimtelijke 
plannen, verordeningen en regels van de bruidsschat van het Rijk zijn samengevoegd. Het opstellen 
van het verplichte definitieve plan in 2023 kost € 50.000. 
 
c. Opstellen definitief Omgevingsplan  
Het college heeft besloten de verplichte milieueffectrapportage uit te voeren bij ofwel de herziening 
van de omgevingsvisie (2024) en/of bij het omgevingsplan en/of in het kader van een projectplan. 
Hiervoor dient een bedrag te worden gereserveerd van € 50.000. 
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d. Periodieke evaluatie en actualisatie  
De Omgevingsvisie moet tweejaarlijks worden geëvalueerd en geactualiseerd. Hierbij worden 
inwoners en ketenpartners betrokken. Er dient een bedrag te worden gereserveerd van € 40.000. 
 
e. Opstellen groenbeheerplan  
Met het oog op klimaatadaptatie en het stimuleren van biodiversiteit ligt op dit moment een nieuw 
programma groen voor. Het beleid wordt geactualiseerd met o.a. de nieuwe thema's klimaatadaptatie 
en biodiversiteit. In het samen te stellen uitvoeringsprogramma zullen maatregelen worden genoemd 
die vorm moeten geven aan de visie en de ambities. Daarbij hoort ook een financiële paragraaf die in 
programmabegroting 2022-2025 wordt opgenomen. Vooruitlopend op besluitvorming op het 
programma Groen, wordt voor 2022 € 50.000 gevraagd . Dit zijn de maatregelen voor klimaat en 
biodiversiteit die nu nog niet in het reguliere groenonderhoud vallen, maar wel vastgelegd zijn in het 
klimaatakkoord en in het nieuwe Beheerplan Openbaar Groen. 
 
f. Vernieuwen intranet  
Het huidige platform waar ons intranet op draait wordt vanaf december 2021 niet meer ondersteund 
door de leverancier. Dit betekent dat we over moeten gaan op een nieuw intranet. Dit geldt ook voor 
het intranet van Hilvarenbeek en Oisterwijk en ons gezamenlijke intranet. Hiervoor is een incidenteel 
budget nodig van € 10.000. 
 
g. Regiesysteem  
We pakken door op het sociaal domein door ons huidige regiesysteem te vervangen door het 
regiesysteem vanuit de Equalit samenwerking. Hiermee zetten we ook weer een volgende stap in de 
samenwerking met Hilvarenbeek en Oisterwijk. Met deze overstap zijn we beter in staat regie te 
voeren, kunnen we processen efficiënter inrichten en halen we meer kennis en kunde in huis door 
samen te werken in de regio. Ook het beheer wordt eenvoudiger waardoor we beter in staat zijn sneller 
in te spelen op de behoeften vanuit de organisatie én vanuit de samenleving. Dit vraagt voor 2022 een 
incidenteel budget van € 50.000. 
 
h. Beschermd wonen 
Vanuit beschermd wonen vindt er met ingang van 2022 een inhoudelijke doordecentralisatie plaats 
naar de eigen gemeente. De financiële doordecentralisatie zal in 2023 plaatsvinden.  Het financieel 
verdeelmodel beschermd wonen verandert met ingang van 01-01-2023. Eerdere analyses laten zien 
dat de centrumgemeente Tilburg er qua budget hoe dan ook op achteruit zal gaan ten opzichte van de 
huidige situatie. De verwachting is dat Goirle er qua budget op dit moment als minst voordelige 
gemeente uit de bus komt. Daarnaast hebben de invoering van het woonplaatsbeginsel (per 1 januari 
2023) en de uitname WLZ implicaties voor de beschikbare budgetten. Voor 2022 is een eenmalig 
budget nodig van € 60.000. 
 
i/j Post onvoorziene uitgaven  
In de begroting wordt voor de raming van de post onvoorziene uitgaven uitgegaan van een bedrag van 
€ 3 per inwoner. De helft van de post wordt beschouwd als structureel en de andere helft als 
incidenteel. Het incidentele gedeelte wordt gedekt uit de algemene weerstandsreserve. 
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Toelichting op de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
 
Bestuur 
Dit zijn de salariskosten gemeenteraad, college, lokale rekenkamer en griffie.  
 
Organisatie 
De salariskosten stijgen door  

 Periodieke verhoging voor medewerkers 
 Stijging brutosalarissen met 2% vanwege de generieke salariskostenstijging 

 
Voormalig personeel 
In 2022 heeft de raming betrekking op personeelsleden die  gedeeltelijk zijn afgekeurd. De gemeente 
is risicodrager. 
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Geprognosticeerde balans 
 
 
 
 Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo 

(Bedragen * € 1.000,00) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Vaste activa       

Materiële vaste activa 59.533 57.667 61.900 61.901 61.269 60.228 
       
Financiële vaste activa       

Kapitaalverstrekking aan:       

- overige verbonden partijen 245 245 245 245 245 245 
Leningen aan:       
- deelnemingen 5 5 5 5 5 5 
Overige langlopende geldleningen 3.512 3.447 3.382 3.317 3.252 3.187 
 3.762 3.697 3.632 3.567 3.502 3.437 
       

Totale vaste activa 63.295 61.364 65.532 65.468 64.771 63.665 
       

Vlottende activa       

Voorraden       

Overige grond en hulpstoffen -  -  -  -  -  -  
Niet in exploitatie genomen bouwgronden -  -  -  -  -  -  
Bouwgronden in exploitatie -2.693 -2.236 -145 -5.018 -4.669 -4.321 
Overig onderhanden werk 0 -  -  -  -  -  
 -2.693 -2.236 -145 -5.018 -4.669 -4.321 
       
Uitzettingen met een rentetypische 
looptijd <1 jaar       

Uitzettingen in 's Rijks schatkist 0 -  -  -  -  -  
Vorderingen 7.024 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
 7.024 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
       

Liquide middelen 5 -  -  -  -  -  
       

Overlopende activa 418 500 500 500 500 500 
       

Totaal vlottende activa 4.754 3.264 5.355 482 831 1.179 
       
TOTAAL ACTIVA 68.049 64.628 70.887 65.950 65.602 64.844 
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 Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo 
(Bedragen * € 1.000,00) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Vaste passiva       

Reserves 21.907 18.451 17.121 16.555 15.987 15.419 

Gerealiseerd resultaat/prognose saldo -787 500 800 0 0 0 
Eigen vermogen 21.120 18.951 17.921 16.555 15.987 15.419 
       

Voorzieningen 4.968 4.686 4.122 3.708 3.421 3.449 
       
Vaste schulden met een rentetypische 
looptijd > 1 jaar       

Onderh. leningen van financiële 
instellingen 27.933 26.015 24.097 22.178 20.860 19.541 

Nieuw aan te trekken financiering -  1.276  11.047 9.809 11.634 12.735 
Waarborgsommen -  -  -  -  -  -  
 27.933 27.291 35.144 31.987 32.494 32.276 
       

Totaal vaste passiva 54.021 50.928 57.187 52.250 51.902 51.144 
       

Vlottende passiva       
Netto vlottende schulden met een 
rentetypische looptijd < 1 jaar       

Banksaldi 795  -  -  -  -  -  
Kasgeldlening 5.000  6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 

Overige vlottende schulden 6.450 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
 12.245 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 
       

Overlopende passiva 1.783 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
       

Totale vlottende passiva 14.028 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 
       

TOTAAL PASSIVA 68.049 64.628 70.887 65.950 65.602 64.844 
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Toelichting op investeringen (tot en met 2021) 
 
Naast de nieuwe investeringen heeft de gemeente Goirle de afgelopen jaren investeringen gedaan in 
materiële vaste activa van zowel economische als maatschappelijk nut.  
 
 Boek-    Boek-   Totaal  
 waarde    waarde   Kapitaal-  
 op 01/01  Afschr.  Afl.  op 31/12  Rente  lasten  
       

Materiële vaste activa economisch nut       

Gronden en terreinen 2.201 0 0 2.201 11 11 

Bedrijfsgebouwen 20.992 1.155 0 19.837 104 1.259 
Grond- weg- en waterbouwkundige werken 1.205 59 0 1.146 6 65 
Machines, apparaten & installaties 2.414 380 0 2.034 12 392 
Overige materiele vaste activa 2.441 443 0 1.998 12 455 

Inv ec nut ter bestrijding van kstn heffing 21.574 626 0 20.948 95 721 
Totaal materiële vast activa economisch 
nut 50.827 2.663 0 48.164 240 2.903 
       

Materiële vaste activa maatschappelijk nut       

Grond- weg- en waterbouwkundige werken 14.517 843 0 13.974 74 917 
Machines, apparaten & installaties 0 0 0 0 0 0 

Overige materiele vaste activa 0 0 0 0 0 0 

Totaal materiële vaste activa maatsch. Nut 14.517 843 0 13.974 74 917 
       

Financiële vaste activa       

Kapitaalverstrekkingen deelnemingen 245 0 0 245 1 1 
Overige langlopende geldleningen 3.065 0 92 2.973 15 15 
Overige uitzettingen > 1 jaar 4 0 0 4 0 0 

Totaal financiële vaste activa 3.314 0 92 3.222 16 16 
       

Totaal gemeente Goirle 68.658  3.506  92  65.360  330  3.836  
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Stand en verloop van de reserves en 
voorzieningen Toevoegingen  Onttrekkingen  Saldo begin stand  

(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025  2021 2022 2023 2024 2025  2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Bestemmingsreserves 107 12 12 12 12 0 3.575 1.342 578 578 578 0 17.548 14.091 12.761 12.195 11.627 11.059 

 Algemene weerstandsreserve 0 0 0 0 0  1.642 36 36 36 36  4.531 2.890 2.854 2.818 2.781 2.744 

 Reserve overheveling  0 0  0   1.058 0 0 0   1.058 0 0 0 0 0 

 Dekkingsreserve kapitaallasten 0 0 0 0 0  79 79 79 79 79  1.477 1.398 1.319 1.240 1.161 1.082 

 Res. Monumenten 12 12 12 12 12  12 12 12 12 12  46 46 46 46 46 46 

 Res. Turnhoutsebaan 0 0 0 0 0  0 764 0 0 0  764 764 0 0 0 0 

 Res. Duurzaamheid 0 0 0 0 0  110 0 0 0 0  110 0 0 0 0 0 

 Res. dekking kapitaallasten sportpark 0 0 0 0 0  196 196 196 196 196  1.147 951 755 559 364 169 

 Res. Verfraaiing gemeente 25 0 0 0 0  23 11 11 11 11  155 157 146 135 123 111 

 Res. Volkshuisvesting 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  234 234 234 234 234 234 

 Res. Huisvesting onderwijs 0 0 0 0 0  11 0 0 0 0  1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 

 Res. Cultureel centrum 0 0 0 0 0  244 244 244 244 244  6.311 6.067 5.823 5.579 5.334 5.089 

 Res. Sociaal domein 70 0 0 0 0  200 0 0 0 0  381 250 250 250 250 250 

Reserve grondexploitatie 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  4.360 4.360 4.360 4.360 4.360 4.360 

 Algemene reserve grondexploitatie 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 

 Reserve bovenwijkse voorzieningen 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  193 193 193 193 193 193 

Totaal bestemmingsreserves (B) 107 12 12 12 12 0 3.575 1.342 578 578 578 0 21.908 18.451 17.121 16.555 15.987 15.419 

                    
Voorzieningen 451 324 326 329 332 0 733 888 740 632 323 0 4.968 4.686 4.122 3.708 3.421 3.449 

 Voorz. Pensioenen (vm) bestuurders 55 60 60 60 60  123 150 150 150 150  2.725 2.657 2.566 2.476 2.401 2.330 

 Voorz. Wachtgelden vm bestuurders 135 0 0 0 0  55 45 35 0 0  0 80 35 0 0 0 

 
Voorz. Onderhoud 
gemeentegebouwen 261 264 266 269 272  305 443 305 232 173  671 627 449 410 448 547 

 Voorz. Egalisatie tarieven rioolrecht 0 0 0 0 0  250 250 250 250 0  1.572 1.322 1.072 822 572 572 

 Voorz. Egalisatie tarieven 
afvalstoffen 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

Totaal reserves en voorzieningen 558 336 338 341 344 0 4.308 2.230 1.318 1.210 901 0 26.876 23.137 21.243 20.263 19.408 18.868 
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Toelichting reserves en voorzieningen 
 
Toelichting op de reserves  
Voor nadere informatie over de reserves wordt verwezen naar de nota reserves en voorzieningen 
2021, die door de Raad in 2021 is vastgesteld. 
 
Toelichting op de voorzieningen   
 
Voorziening pensioenen voormalige bestuurders 
Deze voorziening is gevormd voor de verplichtingen in  het kader van de wet Appa. De berekening van 
de hoogte van de voorziening is gebaseerd op de actuariële berekeningen die jaarlijkse worden 
opgesteld voor de onderbouwing van de storting in deze voorziening. In de begroting 2022 wordt een 
bedrag van € 60.000 in deze voorziening gestort vanwege de toekomstige verplichtingen voor het 
huidige college. 
 
Egalisatievoorziening tarieven riolering 
De geprognosticeerde stand van de voorziening egalisatie tarieven rioolrecht bedraagt op 1 januari 
2022 € 1.572.246. Conform besluitvorming  begroting 2021 wordt komende 4 jaar € 250.000 uit deze 
voorziening ingezet. De voorziening zal eind 2024 € 822.000 bedragen. 
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EMU saldo 
  
 
  Bedragen x € 1.000        
  Omschrijving 2021 2022 2023 
1  Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 

(zie BBV, artikel 17c)          -2.642        205        -937 
2  Mutatie (im)materiële vaste activa         -1.866         4.233           1 
3  Mutatie voorzieningen                -282           -564           414 
4  Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)         -457      -2.091        4.873 
5  Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte 

boekwinst bij verkoop van (im)materiële vaste activa                 -                 -                 -   
  Berekend EMU-saldo -5.247 1.783 4.351 
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Bijlagen 
 

 
Bijlage 1a: Beleidsintensiveringen investeringen 

(bedragen x € 1.000) Noodzakelijke uitvoering investeringen 2022  2023  2024  2025  

Programma 2 Leefomgeving     

 Infraplan 2022 1.258  1.283  1.309  1.335  
 Rotonde Tijvoortsebaan/Turnhoutsebaan 1.800  -  -  -  
 Brug Nieuwkerkbaantje  170  -  -  -  
 Openbare verlichting 165  -  -  -  
 Vervangen speeltoestellen 2022 15  -  -  -  
 Proeftuin: Nieuwkerksbaantje  -  -  350  -  
 Proeftuin: Rotonde  530  -  -  -  
 Proeftuin: Verplaatsen gemeentewerf -  925  -  -  
 Herplant bomen 100  -   -  
 Groen infraprojecten  190     
 Infraplan riolering 2022-2025 1.400  1.400  1.400  1.400  
 Infraplan riolering 2022-2025 em 50  50  50  50  

(bedragen x € 1.000) Wensen 2022  2023  2024  2025  

Programma 2 Leefomgeving      
 Brandputten  170  -  -  -  
Programma 4 Bestuur en organisatie     

 Geluidsinstallatie Raadszaal 175  -  -  -  

(bedragen x € 1.000) Nagekomen wensen 2022  2023  2024  2025  

Programma 1 Inwoners Vervanging velden MHC Goirle 1.557  -  -  -  

 Totaal Investeringen     

 Totaal noodzakelijk beleid 5.678  3.658  3.109  2.785  
 Totaal gewenst beleid 345  -  -  -  
 Totaal nagekomen wensen beleid 1.557  -  -  -  

 Totaal 7.580  3.658  3.109  2.785  
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Bijlage 1b: Beleidsintensiveringen exploitatie 

(bedragen x € 1.000) Noodzakelijke uitvoering beleid 2022  2023  2024  2025  

Programma 1 Inwoners   

 Regionale samenwerking leerplicht 27  27  27  27  

 Onderwijs huisvestingsprogramma (OHP) 12     

 ten laste van de reserve -12     

Programma 2 Leefomgeving  

 Rotonde Tijvoortsebaan, kpl 24  41  41  40  
 Brug Nieuwkerksbaantje  3  5  5  5  
 Brug Poppelseweg Nieuwe Leij 125  -  -  -  
 Groen  50  -  -  -  
 Geluid onder de Omgevingswet  20  20  20  20  
 MER Omgevingsvisie -  -  50  -  
 Opstellen definitief Omgevingsplan -  50  -  -  
 Periodieke evaluatie en actualisatie  -  -  40  -  
 Uitvoering programma Omgevingswet 50  50  50   
 Infraplan riolering 2022-2025 18  54  89  125  
 Infraplan riolering en 2022-2025 2  5  9  13  
 Dekking rioolheffing -20  -59  -98  -138  

Programma 3 Bedrijvigheid -  -  -  -  
Programma 4 Bestuur en organisatie     

 Informatie en communicatievrz. raad 10  10  10  10  
 Herverzekeren risico's APPA 23  23  23  23  
 Uitbesteden totaal oplossing wet APPA 11  11  11  11  
 Digitale toegankelijkheid  25  25  25  25  
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en Overhead     

 Formatie - herstel dekking 242  158  158  158  
 Vernieuwen intranet  10     

 Totaal noodzakelijk beleid 620  420  460  319  
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(bedragen x € 1.000) Wensen 2022  2023  2024  2025  

Programma 1 Inwoners      

 Aanschaf regiesysteem  50     
 Onderhoud regiesysteem  10  10  10  10  

Programma 2 Leefomgeving     

 Fietspad Riel - Gilze  14  14  14  14  
 Openbare verlichting  4  8  8  8  

 
Terugverdieneffect OV lagere 
energielasten -4  -8  -8  -8  

 Kapitaallasten speeltoestellen 2022 2  2  2  2  
 Natuurontwikkeling  14  14  14  14  
 Proeftuin: Nieuwkerksbaantje  -  -  9  17  
 Proeftuin: Rotonde  21  43  43  43  
 Proeftuin: Verplaatsen gemeentewerf -  23  46  45  
 Groen: herplant bomen  6  6  6  6  
 Groen: bomenonderhoud  50  50  50  50  
 Groen: infraprojecten  11  11  11  11  
 Brandputten  4  8  8  8  

Programma 3 Bedrijvigheid     

Programma 4 Bestuur en organisatie     

 Verkiezingen  35  -  -  -  
 Faciliteitenraad installatie raadszaal  14  27  27  27  
 Faciliteiten Raad mailaccountants  5  5  5  5  
 Herverzekeren risico's APPA 10  10  10  10  

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead     

 Formatie - tijdelijk wordt structureel 143  183  183  183  
 Extra taakstelling bedrijfsvoering -  -75  -150  -225  
 Data-gedreven werken  177  177  177  177  

 Totaal wensen 566  508  465  397  
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(bedragen x € 1.000) Nagekomen wensen 2022  2023  2024  2025  

Programma 1 Inwoners      

 Vervanging velden MHC Goirle 45  89  89  89  
 Doorberekening lasten MHC Goirle -12  -23  -23  -23  
 Huishoudelijke hulp 400  400  -  -  
 Beschermd wonen  60     

Programma 2 Leefomgeving     

 Opvang zwerfdieren  58  58  58  58  

Programma 3 Bedrijvigheid -  -  -  -  

Programma 4 Bestuur en organisatie     

 Hogere kosten accountant 7  7  7  7  

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead     

 Prijsmodel Equalit  27  54  81  108  
 Projectleiders Equalit  22  22  22  22  
 Personeels- en salarisadministratie 10  10  10  10  

 Totaal nagekomen wensen 617  617  244  271  

 Totaal budgetten exploitatie     

 Totaal noodzakelijk beleid 620  420  460  319  
 Totaal gewenst beleid 566  508  465  397  
 Totaal nagekomen wensen beleid 617  617  244  271  

 Totaal 1.803  1.545  1.169  987  
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Bijlage 3: Bezuinigingsmonitor 
 

Nog te realiseren bezuinigingsmaatregelen in 2022 

Progr. Onderwerp 2022 2023 2024 2025 Realisatie Toelichting in Begroting 2022 
1 Kostenbeheersing door 

sturing Sociaal domein  
€ 775.000  € 775.000  € 775.000  € 775.000  

 

In 2022 gaan we uitvoering geven aan 
Goirle GLANST. In dit visiedocument 
hebben we 3 ontwikkellijnen 
vastgesteld (normaliseren, positieve 
gezondheid en verschuiven naar meer 
preventieve zorg). Hierdoor 
verwachten we dat meer inwoners 
gebruik gaan maken van de sociale 
basis en er een minder groot beroep 
wordt gedaan op 
maatwerkvoorzieningen. Daarnaast 
hebben we speerpunten opgesteld, 
waardoor we meer dan voorheen 
aangeven wat we gaan doen (en wat 
dus ook niet). Tevens gaan we 
voortvloeiend uit de visie nieuwe 
subsidieregels opstellen, waarbij we 
meer dan voorheen gaan kijken naar 
het rendement. Ook de 
inkooptrajecten waarvan de 
contracten ingaan in 2022 dragen bij 
aan beheersing van kosten (minder 
kosten aan maatwerkvoorzieningen).  

1 Afstoten gebouw 
Mainframe i.c.m. 
herhuisvesten St. Jong 

€ -  € 45.000  € 45.000  € 45.000  

 

Het college heeft Stichting Jong laten 
weten dat zij met ingang van 1 juni 
2021 de huur opzegt. Stichting Jong 
krijgt ter overbrugging van de periode 
tot 2023 een overeenkomst voortgezet 
gebruik aangeboden. De raad heeft 
een motie aangenomen waarin het 
college opdracht krijgt om eind 2021 te 
laten weten hoe de nieuwe 
huisvestingsoplossing voor Stichting 
Jong eruit ziet. Uitgangspunt is dat ze 
een eigen plek krijgen in een van de 
huidige cultureel-maatschappelijke 
accommodaties. Het valt niet uit te 
sluiten dat dit kosten met zich 
meebrengt. In dat geval zal de raad 
daarover een voorstel krijgen.  

1 Verhogen huur 
sportaccommodaties 
t.b.v. vergroten 
kostendekkendheid 

€ 5.000  € 5.000  € 5.000  € 5.000  

 

Ondanks het feit dat 
sportverenigingen vanwege corona in 
2021 nauwelijks inkomsten hebben 
brengen we de € 5.000 bij de 
verenigingen in rekening. Voor 
volgende jaren wordt de 
kostendekkendheid meegenomen in 
een totale herziening van de 
huurbedragen voor 
sportaccommodaties.  
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Progr Onderwerp 2022 2023 2024 2024 Realisatie Toelichting in begroting 2022 

2 Parkeerbelasting 
verhogen 

PM  PM  PM  PM  
 

Dit onderwerp heeft nog geen 
prioriteit gehad waardoor dit nog niet 
is opgepakt. 

2 Verhogen reclame-
inkomsten 

PM  PM  PM  PM  
 

Dit onderwerp heeft nog geen 
prioriteit gehad waardoor dit nog niet 
is opgepakt. 

2 Opbrengsten 
windmolens en 
zonneparken 

PM  PM  PM  PM  

 

We onderzoeken nog of de 
opbrengsten van windmolens en 
zonneparken een extra inkomstenbron 
is.  

2 Vermindering aantal 
afvalbakken in de 
openbare ruimte 

€ 20.000  € 20.000  € 20.000  € 20.000  

 

Er is een inventarisatie gedaan over 
vullingsgraad. Op basis van deze 
gegevens en nieuwe richtlijnen over de 
plek waar een afvalbak thuishoort gaat 
Antea aan de slag. Dit wordt een 
combinatie met het project zwerfafval. 
Realisatie van de beoogde € 20.000 
voor 2021 is nog onzeker.  

2 Zwerfafval opruimen 
door sportclubs  

€ 20.000  € 20.000  € 20.000  € 20.000  
 

Zie toelichting bij afvalbakken.  

AD&O Efficiency op 
mobiliteitskosten 
toezichthouders 

€ 9.000  € 9.000  € 9.000  € 9.000  

 

Vanwege capaciteitsgebrek en andere 
prioriteiten is er nog geen opvolging 
gegeven aan deze 
bezuinigingsopdracht. Door de 
samenhang met een nog op te stellen 
werkwijze over hoe om te gaan met de 
gemeentelijke vervoersbehoefte en de 
op deze kwestie van toepassing zijnde 
rechtspositionele aspecten kan deze 
bezuinigingsopdracht niet vóór 2024 
worden gerealiseerd.  

AD&O Verminderen 
bedrijfsvoeringskosten: 
verhogen efficiency en 
terugdringen formatie 

€ 225.000  € 300.000  € 300.000  € 300.000  

 

In 2021 realiseren we de taakstellende 
bezuiniging op de bedrijfsvoering en 
kunnen we stellen dat we zelfs € 
35.000 meer hebben gerealiseerd dan 
geraamd. In meerjarenperspectief 
hebben we nog een inspanning te 
leveren en zijn we vooral voor 2023 
nog een stuk verwijderd van de 
opgave. We moeten nog € 80.000 zien 
te vinden. De taakstelling in 2021 is 
hoofdzakelijk ingevuld door het 
bezuinigen op de formatie, met de 
benodigde efficiencyslagen. Bezien zal 
moeten worden hoe de taakstelling in 
meerjarenperspectief kan worden 
ingevuld. De strategische heroriëntatie 
kan hier zeker aan bijdragen.  

 Totaal € 1.054.000  € 1.174.000  € 1.174.000  € 1.174.000    
 
 


