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College presenteert sluitende begroting 2022 
Voorbereiden op financieel zwaar weer vanaf 2023 
 
Het college van burgemeester en wethouders presenteert vandaag de laatste begroting van deze 
bestuursperiode. De begroting voor 2022 is sluitend met een positief saldo van 795.000 euro. Voor 
de jaren daarna zijn er onzekerheden en financiële zorgen. We willen dat inkomsten, uitgaven, 
taken en ambities in balans komen. Daarom werken we aan de strategische heroriëntatie: wat 
voor gemeente willen we zijn, wat is onze rol in de samenleving en hoe kunnen we onze ambities 
waarmaken? Verder is het de bedoeling dat de raad meer gaat sturen op de effecten die we willen 
bereiken (en minder op wat we doen). In deze begroting zetten we hiervoor de eerste stappen. Het 
college trekt alleen extra geld uit voor strikt noodzakelijk en zeer wenselijk beleid. Het college stelt 
geen belastingverhogingen voor.  
 
Een plus in 2022 maar zorgen over meerjarenperspectief 
Het begrotingsjaar 2022 is sluitend met een voordelig saldo van 795.000 euro. Maar het college deelt 
de zorgen van de raad over het meerjarenperspectief. In de meerjarenraming lopen de tekorten 
vanaf 2023 op naar 1,2 miljoen in 2025. Dit komt vooral door de verwachte effecten van de 
herverdeling van het gemeentefonds. We gaan ervan uit dat de gemeente Goirle in 2023 maximaal 
15 euro per inwoner minder krijgt van de rijksoverheid. Dat loopt daarna elk jaar verder op met  
15 euro. 
 
Plannen bestuursakkoord grotendeels uitgevoerd, voorbereiden op de toekomst 
De meeste plannen die het college had aan het begin van deze bestuursperiode, zijn uitgevoerd of in 
gang gezet. In de Omgevingsvisie en de beleidsvisie sociaal domein Goirle GLANST bepaalt de raad 
nog dit jaar de koers voor de komende jaren. De strategische heroriëntatie moet duidelijk maken wat 
voor een gemeente Goirle wil zijn, welke rol de gemeente heeft in de samenleving en hoe snel we 
onze ambities kunnen waarmaken. Daarmee bereidt de gemeente Goirle zich voor op financieel 
zwaar weer.  
 
In de begroting 2022 is er meer aandacht voor de beleidsmatige koers. Dit past bij de kaderstellende 
en controlerende rol van de raad. De raad kan meer sturen op de vragen ‘Wat willen we bereiken?’ 
en ‘Wat mag het kosten?’. ‘Wat gaan we daarvoor doen?’ (uitvoering) is aan het college. Het college 
legt verantwoording af aan de raad. Deze ontwikkeling vraagt om een nieuwe manier van werken, 
ook van de ambtelijke organisatie. Dat kost tijd en inzet maar met deze begroting zetten we weer 
een stap in dit proces. Uiteindelijk gaat dit ervoor zorgen dat raad, college en ambtelijke organisatie 
hun rol in het proces beter kunnen spelen en we recht doen aan ieders positie. Ook dat is nodig om 
koersvast te blijven in een (financieel) ingewikkelde situatie. 
 
Wat merken inwoners hiervan? 
Keuzes voor de toekomst maakt de raad bij de strategische heroriëntatie. Daar lopen we in deze 
begroting niet op vooruit. Het college trekt wel geld uit voor noodzakelijk en zeer wenselijk beleid. 
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Noodzakelijk vindt het college bijvoorbeeld onderhoud/vervanging van een aantal bruggen, kosten 
voor de invoering van de Omgevingswet en extra geld voor groen. Zeer wenselijk zijn onder andere 
de vervanging van sportvelden, extra geld voor huishoudelijke hulp en beschermd wonen, het 
fietspad Riel-Gilze, onderhoud/vervanging van speeltoestellen en de vervanging van de beeld- en 
geluidsinstallatie in de raadzaal. 
 
Lokale algemene belastingen worden gecorrigeerd voor maximaal de inflatie. De tarieven voor 
bestemmingsbelastingen en rechten blijven kostendekkend. Het college stelt geen extra 
belastingverhogingen voor.  
 
Besluitvorming 
Het vaststellen van de begroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad 
bespreekt de begroting op: 

• beeldvormende vergadering:  12 oktober  

• oordeelsvormende vergadering:  19 oktober  

• besluitvormende vergadering:  9 november 
 
Belangstellenden kunnen de vergaderingen online volgen via raad.goirle.nl. Vanwege de 
coronamaatregelen kan publiek vooralsnog niet in de zaal aanwezig zijn. Tijdens de vergadering op 
12 oktober kunnen inwoners inspreken. De begroting en bijlagen staan op www.goirle.nl. 
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