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Het PON | drs. Karin du Long en Femke Lijbers 

 Heb je een goed idee over waar de gemeente op kan bezuinigen? En kun je uitleggen hoe 
we dit moeten doen? Beschrijf jouw idee hieronder. Je mag ook meerdere ideeën geven. 

1.  '- ander groenbeheer. Misschien andere beheerniveaus 
- afvalprikkers uitdelen (scheelt afval opruimen) 
- minder activiteiten in het centrum.  Kies voor de belangrijkste.  
- ik heb geen zicht op leges kosten, maar mogelijk kan hier iets opgehoogd worden. bijv. Kap, 
bouw en aanlegvergunnigen. 

2.  '- burgerinitiatieven stimuleren en voorliggend veld beter benutten zodat geïndiceerde zorg 
minder wordt 
- onderzoeken of er binnen de jeugdhulpverlening meer voorliggend ingezet kan worden, 
Sterk Huis is een grote kostenpost, helaas gaat het woonplaatsbeginsel pas per 2022 in ipv 
2021 
- meer insteken op preventie, bijv. cursussen 
- betere samenwerking met zorgaanbieders 
- groenonderhoud gedeeltelijk neerleggen bij bewoners  
- bekijken welke rol bewoners die gebruik maken van een uitkering een rol kunnen spelen 

3.  '- schoolkinderen inzetten voor projecten. Natuurgebieden schoonmaken, bomen planten etc 
dit verhoogd het bewustzijn en inzicht in hun eigen bijdrage hieraan en door school dit te 
laten regelen bespaard het ook werk.  
 
De stroken tussen de straat en het kavel verkopen aan de eigenaar van het kavel. Dan hoef je 
het niet meer te onderhouden.  
 
Groene gebieden gewoon ongerept laten en niet investeren in bruggen en paadjes.  
 
Samenvoegen met Tilburg 
 
Meer digitaliseren op het gemeentehuis 
 
Minder groot en centraal gelegen gemeentehuis.  
 
Wijkcommunities opstarten waarin zelf initiatieven worden genomen om de wijk veiliger, 
groener en kindvriendelijker te maken. Alleen plannen toetsen en financieren met geld 
(m.a.w. Uitbesteden aan burgers)  
 
Bibliotheek laten bezorgen of een Pick Up Point, alles digitaliserenen niet huisvesten in een 
duur pand.  
 
Succes! 

4.  '- via inkoop & aanbesteding de doelen ogv biodiversiteit, klimaat, CO2 neutraal en milieu 
halen; eisen van bedrijven dat ze zonnepanelen op hun dak aanleggen + groene daken. 
- via vitale zones integreren van allerlei initiatieven en projecten en burgers daarbij betrekken 



5.  '- voorliggende voorzieningen inrichten voor bepaalde jeugdzorg/wmo voorzieningen 
- expertise in het lokale gebiedsteam/wijkteam inzetten zodat ipv beschikkingen afgeven de 
expertise in het team zit (denk aan een autisme expert / gz-psycholoog) 
- een deel van het gemeentehuis gaan verhuren aan externen (indien ingezet gaat worden op 
meer thuiswerken ook na de coronacrisis), dit genereert meer inkomsten 

6.  '- WOS eruit, vluchtelingenwerk erin (die wel verstand van zaken hebben, goirle enige witte 
plek op kaart Nederland als over vluchtelingenwerk gaat). 
- ccjvb totaal andere invulling geven. Slechts bovenlaag komt daar terwijl erg veel geld heen 
gaat. Mag in goede tijden geen probleem zijn, maar die gaan we nu niet tegemoet. 
Buurtcentra is nu eenmaal socialer dan het jvb. Horecapersoneel daar zwaar gesubsidieerd 
terwijl er genoeg leuke horeca is die zichzelf kan bedruipen. 
-een zeer goed onafhankelijk bureau laten kijken naar de werkelijke waarde en kosten van 
CdT. Er  Is veel gekonkel met beleidsambtenaren (zonder dat zij daar zelf erg in hebben), 
uitspraak als ‘...(naam beleidsmedewerker) heb ik helemaal in mijn broekzak, kan alles maken 
‘ vind ik zeer kwalijk. Ik denk dat daar een grote hap geld weg kan naar instanties die er meer 
opbrengst mee hebben. 

7.  '-"Op-zomeren" misschien een idee om bewoners van straten/pleinen in ons dorp uit te 
nodigen om hun omgeving samen op te zomeren. 
- Met verenigingen kijken hoe we samen gemeentelijke kosten kunnen beperken/verlagen. 
Mocht de vereniging bepaalde activiteiten kunnen gaan doen die de kosten drukken kunnen 
die voor bepaalde tijd uitbesteed worden aan vereniging. ( na tijd evalueren en  evt. 
aanpassen) Vaak zien we dan dat in zo'n vereniging er leden zijn die de taken op zich nemen ( 
= deelnemer-lid) maar ook kunnen er leden zijn die dat niet willen doen (= consument-lid). 
Aan de verenigingen zou ik dan voor stellen dat er 2 soorten leden kunnen zijn,  het 
"deelnemer lid" taken doet en lagere contributie betaald maar ook "consument-lid" die meer 
contributie betaald en verder geen taken verantwoordelijkheden krijgt. ( overigens taken 
zullen verdeeld zijn naar mogelijkheden van deelnemers). 

8.  * jeugdzorg -&gt; minder geld naar 1 instelling binnen de gemeentegrenzen of terugbetaald 
worden door andere gemeentes 
* kleiner/effectiever ambtenarenapparaat 
* groen deels in onderhoud door bewoners wijk 
* investeren in sociale cohesie om op de lange termijn meer burgerparticipatie te krijgen 

9.  *zorg dat we zo snel mogelijk bij Tilburg komen, beperken van verlies/verliezers. Het komt er 
toch van dus dan beter nu! 
*zoek een vergelijkbare situatie / gemeente die de les al hebben gehad. ga niet zelf het wiel 
uitvinden. 

10.  “Dure zorg” nogmaals goed bekijken, er zijn hier naar mijn mening alternatieven in 
(mantelzorg, vrijwilligers, sociaal netwerk, andere zorgaanbieder) 
 
Voort wat hoort wat. Burgers elkaar laten helpen waar mogelijk. Bij vergoeding vanuit de 
gemeente ook van bewoners terugvragen waar mogelijk (bij bijv. uitkering, vergoedingen 
kosten enz.) 

11.  1 cultureel centrum is genoeg 

12.  1. de kosten van de jeugdzorg in control houden.  Het is een open end aanbod. Er zijn 
aanbieders die er garen (psycho- motorische therapie) bij spinnen.  
2. het ambtenaren apparaat. Er kan doelmatiger gewerkt worden als er vertrouwen is tussen 
wethouders en ambtenaren. 



13.  1. meer ambtelijke samenwerking met de gemeente Tilburg en niet alleen met Hilvarenbeek, 
Oisterwijk en Alphen. Op financieel gebied kunnen we daar nog veel van leren. 
2. een lange termijnvisie ontwikkelen en betere voorbereiding van de inrichting van de 
openbare ruimte zodat bijv. niet in korte tijd 2x de Tilburgseweg moet worden ingericht en de 
bocht bij de vroegere Rabobank weer moet worden aangepast. Ander voorbeeld is de 
Baroniebaan die bij de herinrichting geschikt wordt gemaakt voor de bus waarna Ariva besluit 
om de bus niet meer over de Baroniebaan te laten rijden. Weggegooid geld. 
3. een visie /beleid ontwikkelen wat de gemeente wil met het zorgcentrum de wijkcentra en 
het Jan van Besouwhuis. Nu staan er een aantal dure gebouwen waar steeds maar weer 
opnieuw in wordt geïnvesteerd. Hak een knoop door! Nu blijft het dweilen met de kraan 
open. Besturen is keuzes maken en niet zaken vooruit schuiven. 
4. Betrek de inwoners bij het onderhoud van het openbaar groen. 

14.  Aantal ambtenaren en wethouders (4?) drastisch terugbrengen. Wat voegt al het personeel 
toe aan de doelstelling?  In gesprek met ouders / ouderen over jeugdzorg / wmo. Goirle naar 
tilburg 

15.  Afscheiden van Riel 

16.  Al eerder in deze enquete ideeen gegeven 

17.  Alle feestjes afschaffen , dure recepties en vergaderingen afschaffen,sterk versoberen op alles 
wat onnodig is.Dit moeten burgers immers ook de tering naar de nering zetten en het niet bij 
anderen (lees de burge gaan halen) door maar weer de belastingen omhoog te 
gooien.Overtollig personeel eruit --Jan van Besouwhuis dicht--daar mist niemand iets 
aan.Verder aandacht voor slecht werkende onderhoudsbedrijven die werken voor de 
gemeente,ga eens kijken en je weet wat ik bedoel.Zoals onderhoud parken--snoeien 
etc.Probeer dit alles zo goed en goedkoop mogelijk te laten doen. 

18.  Als de gemeente een plan in 1 keer goed uitwerkt in plaats van een aantal keer opnieuw 
herstellen (dorpsstraat, tilburgseweg,  oversteek) (kruidenbuurt: meerdere keren het wegdek 
provisorisch repareren ipv in 1 keer goed) 

19.  Als we een tekort hebben kun je dat enerzijds hoofdelijk over de inwoners van Goirle 
verdelen, dat is nog geen 10,- per maand. Anderzijds kun je de doelbelastingen, oa 
hondenbelasting verdubbelen. Tezamen is dat ruim voldoende het tekort aan te vullen en de 
voorzieningen in stand te houden 

20.  Ambtelijke of bestuurlijke fusie. 
Gemeentehuis verkopen (interessante plek voor woningen/appartementen) en met ambtelijk 
apparaat op goedkopere plek gaan zitten. 

21.  Ambtelijke organisatie. 

22.  Ambtenaren apparaat, dat moet efficiënter kunnen. Wachtgeldregeling. 

23.  Ambtenaren, verminderen! Dorpstraat wegdek moet maar even wachten, misschien zijn er 
wel andere wegen die even kunnen wachten, en even nadenken voordat men aan de 
Bakertand begint want het bereikbaar maken van dit gebied gaat heel veel geld kosten. En 
voor het overige net doen als bij een huishouden, wat kan even wachten en iets nieuws 
hoeven we even niet. Zo’n dom beeld bv, Maarja dat is natuurlijk al betaald. 

24.  Andere manier van denken, meer mensen id gemeente die minder inhoudelijk kijken deze zijn 
er voldoende. Kijk naar de commercie, nee is ook een antwoord. Ben duidelijk in wat je als 
gemeente kunt bieden. Breng partijen samen. Er is voldoende aanwezig in Goirle. Succes! 

25.  Bedrijfsvoering/processen effectiever en efficiënter maken (zou ik bij kunnen helpen), 
bureaucratie terugdringen. Daarnaast vind ik dat budget voor jeugdzorg/ouderenzorg 
aangevuld moet worden door de centrale overheid, i.p.v. gemeentes te laten bezuinigen op 
andere noodzakelijke faciliteiten. 

26.  Bestuurlijke uitjes zelf betalen 

27.  Betaald parkeren in de garage  recreatie Oostplas maken  en entree heffen, 



28.  Betaald parkeren in het Centrum, kijk eens kritisch of de Hovel als winkelcentrum nog wel 
bestaansrecht heeft en of dit niet op een andere manier kan worden ingevuld. 

29.  Betaald parkeren invoeren.  Overal LED straatverlichting. 

30.  Beter je best doen om geen provinciale subsidies mis te lopen zoals bijdrage van 114.000 euro 
voor een onzinnige bushalte. Kennelijk zijn dit ambtelijke fouten geweest. 

31.  Bezuig nu niet op dingen waar we in de toekomst spijt van gaan krijgen, bv het zwembad of de 
sport velden. Maar kijken eens of kosten verlaagt kunnen worden door de burger te vragen 
om hulp. Daarbij het verkopen van groenstoken waar de burger iets mee kan. Verlichting in 
het dorp half om half aan s'nachts. Het zijn de kleine dingen waar ook veel te halen valt! 

32.  Bezuinig op ideeen als de hovel 1 richting maken en dan weer niet. Of de van haestrechtstraat 
die weer open lag. Zet de juiste mensen in hun functies zodat dit soort dingen niet meer 
gebeuren. Denk drie keer na voordat er beslissingen zijn en maak goede budgetten waar de 
gemeente zich aan moeten houden. Waarom hebben we een financieel tekort en hoe doen 
andere gemeenten het? Dat is de basis denk ik... 

33.  Bezuinig op jeugdzorg en andere zaken die niet lokaal de oorsprong hebben.  Denk 
bijvoorbeeld aan de kosten die Goirle maakt voor Sterk huis. Hier mag Goirle niet voor 
opdraaien. 

34.  Bezuinigen op de overhead van sterk huis, wijkcentra sluiten, privatiseren sportpark en 
sporthallen. Reclamebord langs snelweg. 

35.  Bij sommige verkeersveiligheid aanpassingen heb ik mijn twijfels.  
Kijk daar goed naar , door de bril van de gebruiker en niet vanuit school of bureau visie. 
Het  kost enorm veel geld. En heeft niet altijd het gewenste resultaat: zoals de fietsoversteek 
tilburgseweg- dorpstaat. 
Iedereen fietst daar makkelijker rechtdoor en handuitsteken is een mogelijkheid om de auto 
achter je te waarschuwen. 
Doorn in het oog: de aanpassingen op de lage wal , schijnveiligheid, voor de fietser nog 
gevaarlijker, dat is echt zonde van gemeente geld!!! 

36.  bladblazers zijn echt idioot vaak bezig, en ik begrijp soms ook het vegen van de straten niet.  
Efficiënt afstemmen van infrastructuur projecten, niet 3 x hetzelfde stuk trottoir open breken.  
Ambtenaren moeten niet blind regels toepassen maar soms ook vertrouwen durven geven 
wanneer een nieuwkomer op zoek gaat naar werk, maar eerljk is eerlijk, wij als burgers 
moeten dan ook de ambtenaren vertrouwen dat ze eerlijk handelen. De corruptie schandalen 
in de politiek zijn werkelijk fnuikend voor het vertrouwen en beschadigen de democratie 
langdurig. 

37.  Blauwe zone opheffen en Parkeervergunningen , hierdoor hoef je hier ook niet meer op te 
handhaven 

38.  Blijft lastig. Omdat er altijd iets of iemand geraakt wordt. Misschien een idee om over alle 
taken /voorzieningen rechtevenredig  te bezuinigen, en kleine taken neer te leggen bij de 
burgers (denk aan onderhoud groenvoorzieningen 

39.  Bureaucratie en ambtenaren apparaat.  
Samenvoegen bij Tilburg 

40.  Burgers laten de gemeente voor alles opdraaien terwijl ze t prima zelf kunnen. Gemeente 
moet vaker nee zeggen. Of spiegel voorhouden bij burger. 

41.  bv geen dure uitgaven te doen zoals een iren3 wuust standbeeld bv  
Etentjes buiten de deur ... ik neem trommeltje brood mee ... scheelt ook 

42.  Check  bouwprojecten En andere projecten in de openbare ruimte heel goed. Afgelopen jaren 
is de gemeente veel geld kwijt geraakt door fouten 



43.  Commissie kunst en cultuur opheffen. 
Bijdrage vanuit gemeente aan bibliotheek pas schrappen ( 35 euro pp) 
Als er niets meer over blijft voor cultuur en sport dan kunnen we beter naar Tilburg gaan. 
Goirle krijgt dan een motie van onvermogen, !!!!, 

44.  Contract met Diamant voor het openbaar groen inperken tot dat wat strikt noodzakelijk is.  
Schaf al dat geschoffel en geknip aan stuikjes in het  openbaar groen af en zorg voor 
omvormen naar natuurlijk groen. 

45.  Contributies en entreegelden verhogen zodat de gebruiker meer betaald. 

46.  Daarvoor moet je denk beter bij alle zaken betrokken zijn 

47.  De BOA's in Goirle: kosten die geld of levert hun activiteiten de gemeente geld op? 
Als ze geld kosten dient de vraag gesteld te worden hoe dat komt. Zijn de inwoners van Goirle 
zo braaf of zijn zij te lief? 
 
Accepteer niet langer dat bijna alle kosten van Sterk Huis opgebracht moeten worden door 
Goirle. 
 
Laat geen nieuwe vestiging van "WMO" afhankelijke instellingen toe in de gemeente Goirle 
t.b.v. mensen die nu nog niet in Goirle wonen. Dat zou weer een verzwaring  voor Goirle 
betekenen. 
 
Houdt nu ook al rekening met de geplande vermindering uit het gemeente fonds wat voor 
komend jaar in de planning zit (minder geld van het rijk naar de gemeentes. 
 
Zie ook al mijn reacties bij vorige vragen. 

48.  De gemeente heeft veel buurthuizen. Er zijn daarnaast ook veel andere 
gemeenschapsruimtes, o.a. in clubhuizen van sportclubs of in het bejaardentehuis. Sluit deze 
buurthuizen en kijk of er niet zo veel mogelijk clubs in het cultureel centrum Jan van Besouw 
gehuisvest kan worden.  
Mainframe kan ook wel gehuisvest worden in het tegenoverliggende Jan van Besouw., Is het 
niet allemaal veel te veel aparte ruimtes? 
Meer controle op WMO geld en reductie hiervan dient ook een goed bekeken te worden. 

49.  De gemeente kan wellicht zaken groter inkopen samen met gemeente Tilburg. Onzinnige 
subsidies op cultuur en kunst stopzetten. 

50.  De gemeente moet eens meer ervaringsdeskundige in gaan zetten op alle gebieden. Prof 
hulpverleners kosten handenvol geld. Ervaringsdeskundigen kosten minder maar hebben wel 
meer ervaring. Zij weten uit ervaring hoe iets werkt. Profs doen alles uit boekjes. Dat duurt 
langer en meestal worden er verkeerde adviezen gegeven wat dus geld kost. En dan bedoel 
ervaringsdeskundigen aantrekken op alle gebieden. 

51.  De gemeente moet het budget groen onderhoud opdelen in clusters. Het molenpark daar is 
veel geld in gestoken maar na 3 jaar al weer zoveel achterstallig onderhoud dat het er 
grotendeels weer schandalig bijligt. Een meerjaren plan maken niet al het geld aan 1 project 
opmaken 

52.  De gemeenteraad moet eens goed naar zich zelf kijken. Er gaat te veel fout, waardoor bergen 
geld weg gegooid wordt! Er lopen binnen het gemeente huis personeel rond die géén 
verstand van zaken hebben en het wel uit moeten voeren. Dit is een slechte zaak. Ja er kan 
dus heel veel bezuinigd worden zonder dat de inwoners er last van hebben. Dus aan de 
burgenmeester de opdracht om de juiste personen in dienst te menen die de juiste 
beslissingen nemen! 



53.  de grootste bezuiniging zonder negatieve effecten (dat heeft het verleden wel geleerd)  is 
nadenken over samengaan met bijvoorbeeld Tilburg op termijn (ik weet het is vloeken maar 
het is wel een voorstelbare optie) of de administratieve samenwerking met de omliggende 
dorpen nu eens goed oppakken. Maar ook anti-cyclisch programmeren zorgt voor een 
verruiming van je budgetten. 

54.  De herontwikkeling van de pastorenbuurt kan gerust worden uitgesteld, afgeblazen. Mogelijk 
zijn er wel meer van dit soort dure plannen die weinig toevoegen. 
 
Misschien kan er nog meer worden samengewerkt met buurt gemeenten. 
 
Doe iets aan de jeugdzorg. De toevallige aanwezigheid van sterk huis in deze gemeente, drukt 
onevenredig zwaar op de begroting. 

55.  De interne gemeentelijke reorganisatie loopt nu al jaren maar levert nog steeds geen 
kwaliteit- en financieel resultaat op. Dit is niet langer acceptabel als ik al deze getendeerde 
vragen voor bezuinigingen en inzet van  en naar de burgers, naast dit gebrek aan 
voorbeeldfunctie van de gemeentelijke organisatie leg. 
 
Betaald parkeren wordt op dorpsniveau intuïtief gezien als onvriendelijk. Echter steeds 
frequenter een gebrek aan trefkans t.a.v. parkeren ervaren is nóg onvriendelijker en 
ontmoedigend voor een centrum-BEZOEKER.  Een zeer hoge trefkans voor parkeren aan te 
bieden middels een dorpsvriendelijk (kostendekkend) parkeertarief werkt eerder wervend 
voor het centrum. Als de parkeerkosten in het tarief verwerkt vormt dat een verhoogde 
inkomstenbron en omgekeerd een vorm bezuiniging. 

56.  De parkeergarage: tot twee uur gratis, daarna betalen.  
Straten, trottoirs en fietspaden worden te vaak vernieuwd. 
Geen projecten meer zoals de reconstructie van de Tilburgseweg. 
Geen grote standbeelden of ander kunstzaken in het publieke termijn die te weinig draagvlak 
hebben. 
Minder ambtenaren. 
Meer samenwerken met andere gemeenten in de buurt.  
Groenstroken naast koopwoningen schenken aan die woningeigenaren in ruil voor het 
onderhoud. 
Elektronische borden aan de dorpsgrenzen verkopen want ze bieden weinig info. 
Veel bomen kappen waardoor minder onderhoud. Er zijn straten waar het gewoon donker is 
om 12 uur 's middags als de zon schijnt.  
Mensen van buiten Goirle/Riel die gebruik maken van gesubsidieerde zaken zoals 
sportverenigingen moeten bijbetalen. 

57.  De plaats Goirle telt twee voetbalclubs naast elkaar. Waarom kun je die niet laten fuseren als 
dat geld scheelt? 
Door meer handhaving kun je de inkomsten van de gemeente verhogen. Boetes zijn een 
normale vorm van belastingheffing. Het is niet populair maar wel effectief: meer inkomsten, 
minder fout gedrag door de afschrikking. 
Zeker niet de hondenbelasting afschaffen. Honden veroorzaken een bepaalde mate van 
overlast en daarvoor mag betaald worden. 
Andere gemeentes laten meebetalen aan Sterk Huis. 

58.  De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. 

59.  De straten en het groen worden erg goed onderhouden. Ik denk dat dit best wat minder zou 
kunnen en dat we dan nog steeds een mooie woonomgeving hebben. 



60.  Diamantgroep...  
parkeergarage de hovel..  
zelf aanbesteden van bouwgrond 
Verplaatsen voetbal verenigingen tbv bouwgrond. 

61.  Die onnodige reclameborden langs de weg die toch niet te lezen zijn als je er langs rijdt.  
Onnodig bestrating vervangen zoals in de Hellen is gebeurd. 

62.  Diverse grodnsyroken verkopen aan de bewoners. Scheelt heel veel onderhoudskosten. Nu is 
het op veel plekken gewoon slecht/onveilig. 
Controle op fraude. 
Processen verbeteren wasrdoor er minder medewerkers modiv zijn. 

63.  diverse ideeen voor bezuinigingen en verbeteringen in Goirle...deze zijn al diverse malen 
doorgegeven aan politici....echter daar is weinig mee gebeurd 

64.  Door controle op de uitvoerende taken van de Diamantgroep. Daar kan vaak wel een tandje 
bij. 
Straatverlichting om en om laten branden en de branduren beter afgestemd op de periode in 
het jaar. 

65.  Door dingen niet zelf te doen. Samen met tilburg gaan.  
 
En; probeer eens een experiment. Laat de regel en controle drang op wmo voorzieningen los. 
Lang verhaal, maar met minder regels zojn er minder mensen bezig voor bv een oplossing van 
€500. 

66.  Door keuzes van het rijk moeten gemeentes zelf zaken betalen zoals b.v. Sterk Huis, dan kan 
het toch niet zo zijn dat daardoor gemeente geld te kort komt. Dit soort kosten dient dus door 
Den Haag gefinancierd te worden. 

67.  Door meer te gaan samenwerken met andere gemeenten en daardoor te bezuinigen.  
Misschien aansluiting zoeken bin gem. tilburg 

68.  Door overleg te plegen met inwoners en brieven aan B&W niet altijd alleen ambtelijk af te 
handelen. Bij zo'n actie  groeit het begrip van inwoners als er maatregelen genomen moeten 
worden. 
De Gemeente Goirle mag ook haar stem duidelijker laten horen bij de politiek  in Den Haag, 
Den Bosch en bij de VNG. Burgerinitiatieven ondersteunen en geen groot geld geven aan 
commerciële ontwikkelaars die steeds maar hun gang blijven gaan. Het Jan van Besouw veel 
beter en efficiënter benutten. Dit mede in overleg met de burgers, winkeliers en Horeca. 't 
Loket zelfstandig laten functioneren zonder Contour de Twern 

69.  Dring marktwerking terug in de zorg en pas het gemeentelijk inkoop beleid aan.  
Dring overhead bij gemeente en participanten terug. 
Dring kosten consultancy en inhuur van derden terug. 

70.  Duocontainer groen/rest. 
Kan er een maal per  maand minder opgehaald worden 

71.  dure nieuwbouw  alleen voor de elitegroep. 

72.  Een mooie alliantie aangaan met de buurtgemeentes waarbij gemeente Tilburg ook echt 1 van 
de kansen kan zijn. Er zijn voldoende voorbeelden dat er binnen 1 gemeente verschillende 
'identiteiten' zijn. Als voorbeeld het verschil tussen Riel en Goirle 

73.  Een nieuw gebouw voor mill hill, doe maar even niet, onderwijsvernieuwing kan prima in de 
bestaande bouw. 
Vernieuwen van nog goed functionerende infrastructuur alleen als hiermee duurzaamheid en 
diversiteit wordt vergroot. 

74.  Een pannel van bewoners en profs om te brainstormen en vrijwilligers te vragen bij bepaalde  
zorg 



75.  eerst eens goed kijken of het aanwezige geld effectiever besteed kan worden 

76.  Eerste instantie  zou de gemeente  zelf moeten bezuinigen. Bijvoorbeeld meer digitaliseren. 
En kijken naar duurzame werkprocessen.  waardoor er banen  geschrapt worden. 

77.  Eigen loon ( gemeente raadsleden)  
Verkoop van stukjes gemeentegrond naast huizen. 
Het pamperen van uitkeringsgerechtigde met allerlei bijstand. Als iemand gezond is en kan 
werken dit juist stimuleren  ook al zou het vrijwilligerswerk zijn dan blijft de uitkering geldig.  
Zoeken naar en afspraken maken voor de voordeligste mogelijkheden. 

78.  Engelange vergaderingen en discussies voeren ipv doorpakken en besluit nemen zou het 
ambtelijke apparaat al een hoop geld schelen.  
Ipv dure medewerkers inhuren, weer meer in Diest nemen.  
Zorgen voor de aantrekkelijkheid van de hovel, meer winkels, meer bezoek, meer omzet en 
inkomsten. Parkeerboetes en gelden naar de gemeente terug.  
Appartementen bouwen voor het behoud van ouderen  om vermogen te behouden en huizen 
/ appartement voor jongeren on het dorp jong te houden.  
Samenwerking opzoeken met andere gemeentes of misschien (weet dat het vloeken in de 
kerk is) een samenwerking aangaan met Tilburg. 

79.  Entree waterspoor zou omhoog kunnen. Parkeertarieven hoger. Onderhoud van groen zou 
iets minder kunnen, dit betekent NIET minder groen. Onderhoud infrastructuur is nog relatief 
goed, wellicht kan er het een en ander uitgesteld worden. 

80.  Er lijkt een onevenredige last te zijn ontstaan op de jeugdzorg vanwege de aanwezigheid van 
Sterk Huis in de gemeente. Ik denk dat er gekeken moet worden of Sterk Huis anders 
gefinancierd moet worden, misschien met overheidsgelden. 
 
Je kan met uitruil gaan werken: bv. de gemeente schenkt de (gemeente) voortuin bij een huis 
en ontslaat zichzelf dan uit het onderhoud. 

81.  Er moet volgens mij gewoon een goed geplande huishouding komen, en er niet van uitgaan 
dat alles financieel op te lossen is. Logica optima forma. 

82.  er zullen sowieso meer vrijwilligers ingezet moeten/mogen/kunnen worden. 

83.  Extra belasting voor de hoge inkomens. Er zijn veel Goirlenaren die het extreem goed hebben. 
Die kunnen extra bijdragen. Dit is een landelijk probleem natuurlijk: de advocaat die 175 pu 
verdient en de horecamedewerker die het met 12 pu moet doen. De advocaat laat tonnen na 
aan zijn kinderen, de horecamedewerker kan niet eens een studie betalen voor de kinderen. 
Een paar honderd euro extra gemeente belastingen voelen de hoge inkomens echt niet. Maar 
het betekent wel veel voor de gemeente.  
 
Er zijn doelgroepen in de zorg die veel te besteden hebben, maar dit geld niet opmaken. 
  
Er kan bezuinigd worden op onderhoud openbaar groen door samen te werken met 
bewoners.  Er zijn altijd wel een paar mensen die het leuk vinden een groenstrook te 
onderhouden. Het kan ook een vorm van een maatschappelijke stage zijn voor jongeren of 
een manier om een taakstraf uit te voeren; ga maar in je eigen wijk aan de slag. 

84.  Fuseren met de grmeente Tilburg (hoe jammer dat ook is) 
 
Eventueel  op korte termijn functies combineren met omliggende gemeenten.  Denk aan een 
vergunningenspecialist voor 0.2fte ipv fulltime?   Of processen efficiënt inrichten zodat 
stafffuncties overbodig worden (denk aan administratie). 

85.  Fuseren met Tilburg 

86.  gebouwen hoeven sinds kort bij gemeentes niet meer tot 0 te worden afgeschreven, maar bijv 
tot de woz waarde. Dit kan tonnen of zelfs meer schelen. Ozb omhoog, toeristenbelasting 



omhooggevallen, contributies verenigingen omhoog en evt een subsidie voor mensen met 
kleine portemonnee 

87.  Geef de oncontroleerbare kosten voor zorg terug aan het rijk. 

88.  Geen bomenkap in Groote Akkers.  
1 Wethouder minder.  
Minder vergaderingen en minder beleidsnota’s. 

89.  Geen concrete voorbeelden. Maar alles wat niet direct ten goede komt aan de kwaliteit van 
leven, daarin kan geschrapt worden. Geen prestige activiteiten dus. 

90.  Geen externe inhuur van personeel voor de gemeente.  
Zo weinig mogelijk externe onderzoeken entameren. 

91.  Geen geld gaan investeren in oostplas als zwemgelegenheid. Dus ook niet toestaan dat de plas 
hiervoor wordt gebruikt zoals nu. Alleen maar overlast, rotzooi, drugs en ander ongewenst 
gedrag. Bovendien gevaarlijk om te zwemmen. 

92.  Geen geld naar mensen die hier niet wonen, geen kinderen in Nederland hebben en geen vast 
woon-verblijfsvergunning hebben. Als mensen hulp nodig hebben kunnen ze dat ook op een 
andere manier aanvragen. Wij allen hoeven niet voor deze mensen te zorgen/betalen. 

93.  Geen geld uitgeven aan niet noodzakelijke dingen, bvb lantaren palen vervangen die nog goed 
werken. 

94.  Geen idee maar zeker niet op ophalen huisvuil 

95.  Geen standbeelden oprichten voor "helden" die wel of niet in de gemeente wonen. 

96.  Gelden gebruiken voor de doelen waarvoor deze zijn gereserveerd en beslissingen nemen die 
voor de inwoners van belang zijn en niet voor bezoekers die vanuit de regio komen en de 
“uitgang” van het dorp niet kunnen vinden waardoor de gemeente onnodig veel geld uitgeeft 
aan de herinrichting van het centrum. 

97.  Gemeente gaat steeds meer op een dictatuur lijken. Er wordt niet na de burgers geluisterd.  
Bij de Gemeente Goirle  denk ik aan handhaven en rechtzaken 

98.  Gemeente moet zich richten op de primaire taak. 
Verbrede taak meer privatiseren of afstoten. 

99.  Gemeentelijk personeel en huisvesting, nieuwe ontwikkelingen en planvormingskosten, 
regionale samenwerking in zorg. Zou me verder moeten verdiepen in de begroting een 
gedetailleerder  antwoord te kunnen geven 

100.  gewoon bij gemeente tilburg gaan, vele ambtenaren minder nodig 

101.  Goede zonnepanelen zijn voor particulieren in 10 jaar terugverdiend en gaan inmiddels 30 jaar 
mee zonder veel verlies aan opbrengst. Dit zal voor een gemeente weinig anders zijn. De 
gemeentelijke reserves bij de bank leveren nauwelijks rendement. Is het niet mogelijk om een 
deel daaruit te investeren in eigen zonnepanelen, bij wijze van 'alternatieve belegging'? Ik ben 
benieuwd wat die rekensom zou opleveren. 
Verder: verhoog de OZB voor particulieren! 

102.  Goirle is te klein om zelfstandig te bestaan, dat blijkt ondermeer uit de financiële situatie, 
maar ook omdat de maatschappij te veel complexe zaken bij een overheid/gemeente 
deponeert. 
Daarom een fusie met Tilburg (toch doorzetten, ondanks gevoeligheden (is het meest 
logische) of met andere omliggende gemeenten 
Kritisch kijken naar investeringendijv.  
-  hebben wij 3 wijkgebouwen nodig? 
-  niet allemaal dure politieke wensen bij nieuwbouw (zoals  recent maar max. zoveel  
woningen per hectare 
Niet reel is dat Goirle erg veel “jeugdige probleem kinderen’  heeft vanwege het bestaan in 



onze gemeente van  SterkHuis,  daarvoor zou een redelijke compensatie beschikbaar moeten 
zijn) 

103.  Goirle moet doen wat het kan. Niet te grote zaken doen. Geen te groot J v Besouw, Geen te 
groot (huidig) winkelcentrum.  Bouwen voor mensen en niet voor te elitaire zaken. het beste 
zou zijn om meer vriendschappelijk met de grote buurgemeente Tilburg samen te werken of 
wel, nog beter samen te gaan. 
Zie de voorbeelden van Berkel-Enschot, Udenhout, Moergestel. Goirle, gemeente Tilburg is 
beter voor Goirle en dan de klein kern beter blijven bestaan. Tilburg wil dat ook voor hun 
wijken. 

104.  Goirle zelfstandig houden. Samengaan met Tilburg levert de grootste efficiëntiewinst op. En 
levert het meest op uit het gemeentefonds! Het geld is er, maar je moet het wel willen 
krijgen. 

105.  groen zoveel.als t kan verkopen aan particulieren 
groen in onderhoud nasr inwoners waar t kan 

106.  Heb geen zicht waar nu het geld heen gaat 

107.  Heb het al aangegeven in de vragenlijst 

108.  Heb mijn ideeën al gegeven onder diverse toelichtingen 

109.  Heb te wei ig kennis, inzicht in hoe een systeem eruit ziet. Kan daarom geen antwoord geven. 

110.  Heb zo geen zicht op waar de (meeste) uitgave naar toe gaan van de gemeente. Maar ik sta er 
voor open om me hierin te verdiepen en over mee te denken waar ik kan 

111.  Heel efficient taken uitvoeren, b.v.  de herinrichting hoek Tilburgse weg en Dorpsstraaf. Dit 
moet toch in een keer kunnen. En zo inspelen op de praktijk behoefte, en niet alleen theorie. 

112.  Helaas woon ik hier tekort om een goed idee te geven. 

113.  Het ambtelijk apparaat, nieuwe bestratingen, openbare kunstaankoop tijdje in de ijskast. 

114.  Het culturele centrum (JvB) is te groot, duur en ambitieus voor de doelen die het nastreeft. 
Verenigingen moeten teveel betalen, waardoor zij moeten uitwijken (voor zover dit mogelijk 
is), het JvB kost structureel teveel geld, helaas is dit ten koste gegaan van muziekonderwijs. 

115.  Het idee wat mij al n tijdje bezighoud is om het gemeentehuis te verplaatsen naar het JvB 
zodat er van een echte win/winsituatie gesproken kan worden.  De muziekschool mogelijk 
(zonder docenten als zzp -ers, de gevolgen hiervan zien we nu in de corona crisis en creëert  
een probleem op de lange termijn ) behouden kam blijven   Woningbouw op de plaats van het 
huidige gemeentehuis. 

116.  Het is bijna niet mogelijk om zaken aan te geven waarop wel bezuinigd kan en mag worden. Ik 
vind wel dat er bekeken moet worden naar de draagkracht van de gebruikers wat zij extra bij 
kunnen dragen. Ik zou het wel erg vinden als de culturele sector kapot bezuinigd gaat worden. 
De bezuinigingen zijn een zaak van iedereen, waarbij eventueel ook gekeken kan worden naar 
sponsoring (zoals de Annetje Puijenbroek stichting) zodat op die manier de ergste lasten van 
de bezuinigingen opgevangen kunnen worden. 



117.  Het takenpakket wat het rijk overgeheveld heeft naar gemeenten. 
Iedere gemeente moet nu het wiel uitvinden, allerlei bureautjes wel of niet deskundig 
schieten als paddenstoelen uit de grond. De linker hand  weet niet wat de rechter doet. 
Mensen die hulp nodig hebben worden van het kastje naar de muur gestuurd. 
Adequate hulp verzand in regelgeving.  Advies:  regionaal zaken aanpakken, wildgroei 
tegengaan en goed monitoren of het geld goed terecht komt. Zorg er ook voor dat een 
complexe hulpvraag niet versplintert, maar neem hem / haar bij de hand. 
De inzet kost misschien in het begin meer, maar de kans dat je de hulpvraagcirkel doorbreekt 
is winst (en niet alleen financieel) 

118.  Het zou volgens mij geen slecht idee zijn om intensiever samen te gaan werken met Tilburg. 
Volgens mij kan het een en ander dan efficiënter aangepakt worden 

119.  Honden afvalbakken; hondenbezitsters kunnen dit gewoon mee naar huis nemen  
Subsidies oa voor buurtfeestjes etc onnodig.  
Sterk huis en compaan kosten doorbelasten aan Tilburg  
Onderhoud 2 voetbal verenigingsvelden  kan ook naar 1 vereniging 

120.  Hondenbelasting niet afschaffen 
Maximum aantal inwoners van Sterk Huis 

121.  Huisvesting: meer thuiswerken en kleine publieksfunctie in Jan van Besouw:. 
Fusie met Tilburg: tijd is echt gekomen. Daarmee kwaliteit raad en ambtenaren omhoog.  
Goirle is te klein om zelfstandig te blijven 

122.  Iedereen aan het werk krijgen en stimuleren richting de arbeidsmarkt,  anders uitkering 
intrekken.  Maatschappelijke dienstplicht (helpen op school, ouderen, groenvoorziening etc) 
voor mensen met uitkering/ subsidies 

123.  Ik denk zelf dat de gemeente mensen moet aannemen die weten wat er hier speelt en niet 
iemand die het alleen van papier weet.  Zodat men weet  waarover men praat. Zodat er geen 
beslissingen worden genomen op basis wat er op papier staat. 

124.  Ik heb  al genoemd bezuinigen op groenvoorziening  door burgers in te schakelen. Zwembad 
opheffen. Zorggebouw integreren in JVB.  
Minder gebouwen van de gemeente  door intensiever gebruik van diverse bestaande 
gebouwen. 
Nagaan welke diensten goedkoper kunnen door samente werken op deelgebieden met 
hilvarenbeek en/of tilburg. 
In geen geval opheffen Gemeente Goirle /Riel  en fusie met Tilburg. 

125.  Ik heb geen inzicht in waar de kosten zitten, maar het wiel opnieuw uitvinden is vaak duur. 
Maak gebruik van aanwezige expertise uit tilburg. Daar hebben ze het prima geregeld op veel 
vlakken. Kopieer de goede dingen en wat minder aanspreekt voor onze gemeente kopiëren uit 
andere gemeentes. Ga allen op stage bij andere gemeentes met om daar te gaan kijken... 
beter goed gekopieerd dan slecht verzonnen! 

126.  Ik heb onvoldoende kennis en inzicht in de kostenposten om aan te geven waar er bezuinigd 
zou kunnen worden. Ik heb wel moeite met uitgaven voor allerlei onderzoeken, projecten enz. 
Deze zijn n.m.m. meestal onnodig en dus verkwisting. 
Overigens ben ik van mening dat wanneer men dient te bezuinigen, je ook minder prettige 
beslissingen moet nemen om te snoeien in de uitgaven en niet alleen maar de OZB verhogen. 
Het gaat vooral om bezuinigen en dus niet het verhogen van OZB. Daarnaast is het natuurlijk 
zinvol om ook aandacht te hebben voor de inkomstenkant. 

127.  Ik kan niet in het huishouden van de gemeente kijken. 

128.  Ik ken de gemeente nog niet goed genoeg om hier iets ideeen over te geven. 

129.  Ik stel voor dat we zo snel mogelijk gaan praten met de Provincie over een gemeentelijke 
herindeling en opgaan in de gemeente Tilburg. Dat had al lang eerder moeten gebeuren, dan 



hadden we nu veel minder problemen. Met alle respect de gemeente Goirle schiet op allerlei 
gebieden tekort, mist kwaliteit en kennis. 

130.  Ik vind dit een heel moeilijke vragenlijst. Zonder inzicht in financiën is toch echt niet te zeggen 
waarop bezuinigd moet worden. Zorg eerst maar dat interne kosten, zoals voor onzinnige 
opleidingen, weggehaald worden.  Slechte financiële keuzes in het verleden zorgen ervoor dat 
jullie nu bewoners keuzes moeten laten maken. 

131.  Ik vraag me af of er zoveel scholen nodig zijn in Goirle. Door fusies kan er wellicht veel geld 
bespaard worden. 

132.  Ik weet niet precies de investeringen van de gemeente maar het fauna initiatief richting 
Poppel spreekt mij totaal niet aan. 

133.  Ik werk zelf als gecontracteerde hulpverlener in de jeugdzorg. Ik ben van mening dat er 
kritischer gekeken mag worden naar de ernst van de hulpvragen en de duur van de trajecten. 
Er gaat nu geld naar gezinnen met een preventieve hulpvraag (om erger te voorkomen) die 
niet perse urgent is. Daarnaast worden alle trajecten vergoed vanuit de jeugdwet ook voor 
ouders die het gemakkelijk zelf kunnen betalen. Een eigen bijdrage van ouders zou ik heel 
billijk vinden. Ik merk ook dat ouders minder pro actief handelen in de trajecten omdat alles 
door de gemeente betaald wordt en zij dus geen financiele motivatie voelen.  
Voor mij  een reden om eind dit jaar mijn contract te gaan beeindigen.  
Een goed evalutie van de jeugdzorg zou mijn inziens echt geld op kunnen leveren of minder 
lange wachtlijsten.  
 
Meer inzet van inwoners. Er zijn denk ik best veel mensen die iets zouden willen doen binnen 
Goirle. Het is voor mij in ieder geval niet altijd duidelijk wat ik zou kunnen betekenen. Behalve 
dan het aanbod vanuit Contour de Twern. Er is nu 1 weekend NL doet. op basis van dat 
principe zijn er volgens mij veel meer mensen die gedurende het hele jaar wel willen helpen 
met klussen of onderhoud. 

134.  In de krant vernam ik dat n het Bakertand project de gemeente had kunnen en m.i. moeten 
kiezen voor een afhandeling die minder geld kost en meer oplevert. 
Een standbeeld voor Ireen wust is ook een luxe die de gemeente zich niet kan permitteren. 
Een ireen wust ijsbaan is voldoende. 
Zo zijn er ongetwijfeld meer zaken waar men beter op de kleintjes kan letten 

135.  In economisch zware tijden zal er streng bezuinigd moeten worden. Dit hoeft niet populair te 
zijn en mag veel kriktiek opleveren. 
 
Advies: 
 
Bezuinig op KUNST EN CULTUUR, dit zijn luxe uitgaven! 

136.  In overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de uitvoering van de WMO terug 
leggen waar het thuis hoort. Geen taak van de gemeente! 

137.  incidenteel:  
of leg de rekening van elke hulpvrager  bij Sterk Huis  specialistische hulp aan kinderen, 
vrouwen, mannen & gezinnen en woonzorgcentrum Elisabeth neer bij de plaatsende 
gemeente 
of betaal aan het rijk  uw verplichtingen minus de zorgkosten hierboven genoemd! 
structureel: Verklein het CC  Jan van Besouw en verhuur de bovenste verdieping als woonunits 

138.  Inkrimpen amtenaren leger, efficienter opzet gemeente oparaat. Samengaan met Tilburg 

139.  Ja Jan van Besouw privatiseren daar moet al vele jaren héél véél geld bij. J.b. Is ook veel te 
groot voor Goirle vaak hetzelfde theater programma als Tilburg . 



140.  Jan van Besouw afstoten, daar moet al jaren veel geld bij, zonder dat er een positief 
perspectief  is.Dit pand is te groot voor onze kleine gemeenschap. 
Indicatiestelling voor "sterk huis" onder de loep nemen en vooral aan de rijksoverheid een 
hogere bijdrage vragen, immers ook deze organisatie is te groot voor de kleine gemeenschap 

141.  Jeugdzorg moet gewoon weer landelijk geregeld worden. 

142.  '-Jeugdzorg. heel duidelijk. Hier gaat het financieel helemaal mis. Kost Goirle bakken mee geld. 
-De ambtelijke organisatie. Is niet op orde. En mag veel soberder. 

143.  Jeugdzorg: het is volstrekt absurd dat inwoners van andere gemeenten dan de gemeente 
Goirle in behandeling zijn binnen de gemeente Goirle en derhalve de kosten voor hun 
behandeling wettelijk ten laste komen van de gemeente Goirle.  
Derhalve twee opties: 
Optie 1: benader de Provincie en het Rijk om deze fout binnen het wettelijk kader recht te 
trekken. 
Optie 2: neem binnen de gemeente Goirle geen inwoners van andere gemeenten meer in 
behandeling. 
 
WMO: Laat elke inwoner binnen de gemeente Goirle naar draagkracht meebetalen aan de te 
verstrekken voorzieningen. 
 
Samenwerking Tilburg: bekijk of de gemeente Goirle kan samenwerken met de (grote) 
gemeente Tilburg m.b.t. voorzieningen waarvoor de gemeente Goirle als kleinere gemeente 
veel kennis moet inkopen en/of hogere kosten voor maakt. Gezamenlijk inkopen 
(kwantumkorting of kennisdeling) is in het voordeel van beide gemeenten maar met name 
voor de kleinere gemeenten. Hoogmoed kan nooit belangrijker zijn dan praktische voordelen. 

144.  Kies voor een participatieve begroting: laat 5% van de totale begroting direct over aan 
inwoners. Inwoners kunnen dan zelf projecten aandragen, zoals opknappen park of steunen 
lokale ondernemers en erop stemmen via online platform. 

145.  kritisch bekijken wat nodig is en of dat zinvol is. Bij de verandering van de TB weg gaan we iets 
doen en als die klaar is, schrijft de wethouder dat er op een later moment nog aanpassingen 
komen. Kan dat niet beter meteen, is efficienter en waarschijnlijk goedkoper.  
Betere samenwerking zoeken met de gemeente Tilburg en misschien wel samengaan! 
Regels versoepelen en niet te bureaucratisch zijn, kost alleen maar geld. 
Cultureel centrum en wijkcentra niet kosten wat kost open willen houden, moeten zich zelf 
kunnen bedruipen. Laat ze commercieel gaan werken of reken ze daar op af. Dan worden ze 
wat kritisch en meer betrokken, nu weten ze dat er toch wel geld komt.  
Kijk bij de Wildacker, worden heel veel commerciele activiteiten georganiseerd door clubjes 
die daar niet thuis horen. Horen in een commerciele ruimte thuis. Nu gaat dat ten koste van 
hun doelstelling, wijkcentrum zijn. 

146.  Kritisch kijken naar de bijdrage die anderen vragen. Voorbeeld de bijdrage aan de 
Veiligheidsregio. Er is nu immers één nieuwe meldkamer ipv 2 in de eenheid Zeeland West 
Brabant. Dat zou een bezuiniging moeten zijn. Dus kan de bijdrage per inwoner omlaag. 
Ook is er al veel bezuinigd door de Veiligheidsregio maar zijn de lasten voor de gemeente 
volgens mij niet omlaag gegaan. (Bv maar 1 brandweervoertuig meer in Goirle ( en andere 
gemeenten) en minder brandweerpersoneel) 

147.  Laat al die 50-plussers met hun jankende bladblazers en hogedrukspuiten (die ze allemaal zelf 
hebben) maar eens verder kijken dan hun eigen stoep, dan is het hele dorp in een wip spic en 
span! 



148.  Laat iedere inwoner een leefbaarheidsbelasting betalennop basis van inkomen. Met 24.000 
inwoners, ong 20-50 euro pp per jaar is er in 3 jaar makkelijk 3-4 miljoen te innen en kan de 
gemeente zorgen dat de primaire taken van een leefbare en veilige samenleving in Goirle/Riel 
gewaarborgd blijven en kunnen ze daar weer hun aandacht aan geven aan de ontwikkeling ipv 
de uitholling door bezuinigingen. 
Van onze regering moeten we het toch niet hebben, dus samen decschouders onder een 
leefbaar Goirle. 

149.  Lastig omdat ik daar te weinig verstand van heb.  
Efficiënter werken en 'inkopen" kan n verschil maken. 

150.  Lastige vraag omdat ik niet de begroting goed in beeld heb en dus geen idee heb waar welk 
geld heen gaat, hoeveel daar nodig is en of dat een goede verdeling is. Hoop dat hier een 
expert in dienst is die dit doet. 
 
Denk dat planvorming, onderzoek doen en externe partners soms veel geld kosten waarbij ik 
me kan indenken dat dit ook met andere oplossingen soms kan.  
 
Meteen goede oplossingen inzetten zodat er geen 2e oplossing in hoeft. Voorbeeld is 
containerbeleid; we zamelen apart afval in om het vervolgens in 1 wagen weg te zien gaan en 
op 1 grote hoop verwerkt te zien worden. Had kosten gescheeld als dit beter vooraf 
uitgezocht was. 
 
Hergebruiken van materialen bij bijvoorbeeld wijken opnieuw bestraten/nieuwe indelingen. 
 
Binnen gemeenten juiste mensen op de juiste plekken. Expertise inzetten waar nodig, 
wethouders stimuleren aan ontwikkeling te doen.  
 
Inwoners soms meer verantwoordelijk maken/ aanspreken op hun verantwoordelijkheid. 

151.  Leer ambtenaren ondernemen en out of the box te denken. maak businessplannen  en geef 
minder uit aan z.g. adviesclubs die enkel hun zakken vullen .  Leer van de corona crises..... we 
moeten het zelf doen 

152.  Leges fors verhogen voor vergunningen. De leges voor vergunningen (zoals bouwen, kappen, 
evenementen e.d,) zijn bij lange na niet kostendekkend. Het is belachelijk dat ik moet betalen 
voor een vergunning van mijn buren of bedrijven in de gemeente omdat zij iets willen gaan 
uitvoeren. Dat is nu wel het geval want doordat de leges verre van kostendekkend zijn worden 
er veel kosten voor het verlenen van deze vergunningen ten laste van de algemene reserves 
gebracht. Deze worden nu dus feitelijk door de burger van de OZB betaald 

153.  Meer betaald parkeren in Goirle....weer betaald parkeren in de parkeergarage zodat er meer 
inkomsten binnenkomen. 

154.  Meer en vooral heel veel bezuinigen op de JEUGDZORG,Ouders zijn verantwoordelijk.Ik heb 
dit item al meerdere keren bij de Gemeenteraad en alle Politieke Partijen aangekaart. 
Met voorbeelden van ouders die hun kinderen om 0800 uur b ij de scholen op de Frankische 
Driehoek uit de snel aangereden auto sodemieten en weer snel wegrijden !!!!!!! die kinderen 
staan met een rugzakje op  het schoolplein!! En de Gemmente moet bij het Sterkhuis de regie 
nemen en niet alleen geld geven,Sluiten dat Sterkhuis,er zal dan veel acties komen van allerlei 
groepen,laten die maar met oplossingen komen,Kinderen gratis naar school brengen op 
kosten van de Gemeente ,belachelijk. 

155.  meer op de langere termijn denken, dus verder vooruit denken dan 4 jaar 

156.  Meer regionale samenwerking of ambtelijke fusie vgl ABG-gemeenten. 
Verhuur van delen van gemeentelijk vastgoed 

157.  meer samen werken met de gemeente hilvarenbeek, alphen/Chaam en gilze-rijen om zo 
diensten en producten groter en goedkoper in te kopen 



158.  Men zou de subsidie voor bv . buurtfeesten kunnen opschorten naar betere tijden.                                  
Hondenbelasting herinvoeren voor meer dan 1 hond dus niet helemaal afschaffen. 
Strenger toezicht, meer verbaliseren, als de opbrengsten gebruikt kunnen worden om meer 
toezichthouders in dienst te nemen verdienen ze zichzelf terug en wordt de overlast 
teruggedrongen. 
De kosten welke de gemeente maakt voor de moeilijke jongeren bijvoorbeeld voor de  school 
de Keijzer en voor het Sterk Huis doorberekenen naar de gemeenten waar deze jongeren 
vandaan komen of in ieder geval aan laten bijdragen. 

159.  Mensen kunnen inschrijven om bepaalde zaken zelf te kunenn regelen. Indien de gemeente 
dit organiseert, regelen de inwoners het vervolgens zelf. 

160.  Minder ambtelijke bemoeienis over tal van zaken die sneller afgehandeld kunnen worden. 
Nutteloze verkeerssituaties creëren en dan weer opnieuw moeten oplossen. Projecten die 
veel geld kosten maar waarvan veel mensen echt het nut niet van inzien. Orde op zaken in de 
ambtelijke organisatie als je het mij vraagt. 

161.  Minder ambtenaren  
Meer zaken regionaal organiseren zodat er meer kennis is en efficiënter kan worden 
georganiseerd. 

162.  minder geld uitgeven aan gelukszoekers  
bij veranderen infrastructuur  
Eerst 3 keer nadenken ipv 3 keer doen 

163.  Minder gemeentelijke inmenging, kleiner ambtenarenapparaat, efficiënter werken, eigen 
verantwoordelijkheid nemen (minder externe). 

164.  Minder medewerkers in de gemeente. 

165.  Minder mensen inhuren van BAT team, staan vaak meer te kletsen dan het groen te 
onderhouden. Laatst 6 mannen op 1 klein stukje groen, waarom????? 

166.  Minder onderhoud van groen. (Ik zie ze hier ELKE DAG schoffelen, beetje overdreven).  
Niet elke paar jaar alle wegen aanpassen. Goed is goed. 

167.  Minder onderzoeksbureautjes inschakelen en zelf logisch nadenken, dan kom je al een heel 
eind! 

168.  Minder papier werk sturen en meer via bv een een gemeente app/mail communiceren. 
 
Evt investeren (zover dat niet gedaan is) op zonnenenergie. 

169.  Minder vergaderen, gemeentehuis en cultureel centrum openstellen voor wijkbijeenkomsten,  
Minder wethouders. 
Samengaan met Tilburg op ambtelijk vlak niet met Oisterwijk en Dongen, daar hebben we 
niets mee 

170.  misschien een stuk zorg overnemen vn ht openbaar groen, ook wat aantrekkelijker maken, 
beter onderhouden, kleine graslandjes beter verzorgen, 
zo nu en dan schoonmaakacties opruimen straatvuil. 
terzijde: de ouders en jeugd kunnen nog wel wat opvoeding gebruiken in het deponeren vn 
hun eigen afval in de bakken, openbare bakken en overige vuilnisbakken. 

171.  Misschien kan de gemeente iets doen aan de huren van de winkelpanden in het centrum, 
zodat het voor nieuwe ondernemers gemakkelijker wordt om een winkel te beginnen - dit 
levert de gemeente uiteindelijk ook meer op. 
Onderhoudsvriendelijk groen 
OZB verhogen (maar dan met garantie op behoud waardevolle voorzieningen) 
parkeertarieven verhogen 

172.  misschien lesdagje op school en dan de kinderen laten brainstormen? Krijgen ze misschien 
ook wat gevoel voor politiek en bestuurskunde 



173.  Misschien met minder ambtenaren het werk doen, en de lokale omroep "LOG" daar hoeft 
geen geld meer ingestoken te worden, die hebben nog nooit een fatsoenlijke uitzending 
kunnen maken. Kunst werken plaatsen hoeft ook niet meer die hebben we genoeg. 

174.  Misschien wat meer het eigen gezonde verstand gebruiken in plaats van peperdure 
adviesburo's in te huren. 

175.  Moeilijke vraag.  Proberen als gemeente minder te moeten investeren in algemene kosten die 
door de overheid zijn afgestoten, deze kosten terugbrengen naar landelijke overheid, bv. 
Jeugdzorg, bouw schoolgebouw e.d. ( bekostigen van winstbelasting van multinationals!! ) 
Ik heb niet voldoende zicht op de uitgaven. 

176.  Mogelijk kun je kijken naar al het groen in de gemeente wat nu onderhouden moet worden. 
Misschien is het haalbaar dat je in gesprek gaat met bewoners die tegen een stuk groen aan 
wonen en dit mogelijk ober willen nemen. Wel vastleggen dat het groen moet blijven en niet 
bebouwd kan en mag worden. Mag wel bij hun perceel getrokken worden. 

177.  Muziekschool , cursussen etc inkomensafhankelijk. Ik vind het wel moeilijk. Heb geen inzicht in 
de financiën van de gemeente. Dus moeilijk te zeggen waar ruimte zit, moet komen. 

178.  Nee geen idee. Wat voor de ene doelgroep belangrijk is, kan voor de andere  niet belangrijk 
zijn. 

179.  Nee, dat vind ik op dit moment heel moeilijk te zeggen, omdat ik het kostenplaatje van de 
gemeente niet ken; dus dan zou ik daar meer over moeten weten. 

180.  Neem het voorbeeld aanpassen van het centrum, de Tilburgseweg is al 3 keer aangepast, en 
nog steeds niet naar wens bij velen. Doe het in een keer goed, dat voorkomt onnodig geld 
verspillen.  
Neem mensen aan bij de gemeente die op fietsafstand wonen en laat deze dan ook met de 
fiets komen, scheelt parkeerplek en KM vergoedingen. 
Maak de organisatie van de gemeente minder bureaucratisch, die tijd die ergens aan besteed 
wordt is lang en er moet vaak gewacht worden als je eenmaal op het gemeentehuis bent. 
Door deze processen te versnellen zouden er meer zaken kunnen worden aangepakt, 
misschien zelfs wel met minder medewerkers! 

181.  Niet één jaar OZB met 25 procent verhogen en daarna vragen hoe bezuinigd kan worden. 
Laat de afdelingen in hun jaarplan tenminste ,2 voorstellen doen om de efficiency te 
vergroten. 
Beloon goede ideeën. 
Overigens is een randvoorwaarde dat de burger het kan volgen en begrijpen anders komt er 
een negatieve sfeer... 

182.  Niet te veel uitgeven dan hoeft er niet bezuinigd te worden 

183.  Niet teveel kunst op de straat is veel te duur 

184.  Niet zozeer bezuinigen, maar toch: cultureel erfgoed staat voor bijna 1 miljoen op de 
begroting: betaal hiervan structureel het burgerinitiatief muziekonderwijs. Er blijft jaarlijks 
nog altijd bijna 8 ton over.  
De bestemmingsreserves waren begin 2020 ruim 26 miljoen, waarvan 6 miljoen voor CC Jan 
van Besouw.Herschik deze bedragen ter overbrugging van lastige tijden zoals nu en maak 
geen onomkeerbare keuzes zoals het afschaffen van het muziekonderwijs.  
En maak snel werk van terugdringing van de zorgkosten, bezuinig waar de tekorten ontstaan. 
Vraag om solidariteit bij degenen die onnodig gebruik maken van het abonnementstarief. 
Vraag bij de regering om dit af te schaffen. Kijk kritischer naar de contracten met 
zorgaanbieders, naar onnodige stapeling van hulp. 
Citymarketing is niet nodig voor Goirle, de streetrace kan zichzelf makkelijk bedruipen. 
Voor een niet ingewijde burger als ik zijn sommige termen in de begroting moeilijk te 
plaatsen: 
Wat gebeurt er met Media: 5 ton?  Wat is Samenkracht en burgerparticipatie; 1,5 miljoen? 
Economische promotie; wat doen we met die €.178.000 ?  



Kijk kritisch naar nieuw beleid, bijv 2 ton voor digitalisering in 2020? Ik wil wel helpen met 
inscannen.... 

185.  Nogmaals: zoek de kosten bij de grootste veroorzakers van de tekorten, bijv. Jeugdzorg. Liever 
geld besteden aan alle kinderen om zich veilig en vertrouwd te kunnen ontwikkelen op gebied 
van sport en muziek, daar waar zij zich kunnen uiten en ontplooien, in een sociale context 
komen, waardoor problemen op een andere manier kunnen worden voorkomen. Dat kan een 
hoop geld schelen doordat kinderen minder jeugdzorg nodig hebben. 

186.  Om een echt goed gefundeerd antwoord te kunnen geven zou ik meer moeten weten van de 
bedragen en de posten waar ze naar toe gaan. Wellicht kan dat in een volgende enquete 
worden aangegeven ? 
 
Voor wat betreft jeugdzorg: als het inderdaad zo is dat het niet enkel om jeugd uit Goirle gaat 
dan is mijn mening dat niet-goirlenaren de ondersteuning zouden moeten ontvangen van de 
gemeentes waar ze vandaan komen. 

187.  Onderhoud groenvoorziening moet efficiënter 

188.  Onderhoud openbare ruimte voor x-jaar mee aanbesteden. Zo is de aannemer hier voor 
verantwoordelijk. Die kan het wellicht goedkoper, maar heeft tegelijkertijd extra aandacht 
tijdens de aanleg om te zorgen dat alles klopt. Hij is namelijk zelf verantwoordelijk voor het 
herstel daarna. 

189.  Onnodige bodem onderzoekingen  
En het verkeerd plaatsen van speel toestellen 

190.  Onnodige procedures bij aanvragen, minder personeel nodig.  Parkeergeld. 
Maak pleinen/parken. waar oud en jong kan bewegen. Geef mainframe hier veel ruimte in.  
Bijv organiseren van events. Sport/spel.  Voor ouderen in de parken/pleinen. Jeu de boules, 
schaakbord ,  laagdrempelig bewegen en sociale controle, buurt contacten. 

191.  Op de afdeling communicatie en op de eigenaardige splitsing tussen het Loket en een afdeling 
sociale zaken op het gemeentehuis, En inderdaad, dat doe je via een vacaturestop. En ik zou 
graag zien dat bestuurders meer communiceren. En dat kun je leren. 

192.  Op de gemeentelijke organisatie zelf kan worden bezuinigd én geprofessionaliseerd door niet 
krampachtig als klein duimpje alles zelf te willen doen, maar onderdak te zoeken bij de grote 
centrum gemeente. 
Daarnaast denk ik dat het erg verstandig is om alle sportvoorzieningen over te dragen aan 
commerciële partijen. Die kunnen dat veel beter. Voor de culturele instellingen is dat ook een 
mogelijkheid. Maar dan moet je die partijen ook de vrijheid geven te ondernemen. 

193.  Op de hoogste salarissen en op de mensen die veel verdienen 

194.  Op handhaving van o.a. corona maatregelen, blauwe zone, sociale uitkeringen. 

195.  Op het ambtenarenapparaat. Heffing op open haarden (geen bezuiniging, wel meer 
inkomsten). 
En mensen die gebruik maken van bepaalde voorzieningen daar zelf ook extra voor laten 
betalen. Voorzieningen voor 'rijke' ouderen laten vervallen of extra voor laten betalen. 



196.  Overweeg eens om samen te gaan met Gemeente Tilburg. 
Verder zou m.i. voor jeugdzorg een rijksbijdrage moeten komen, ipv dat de kosten van bijv 
Sterk Huis alleen door Goirle gedragen moet worden. Daarvoor gaan lobbyen met meerdere 
gemeenten richting rijksoverheid 

197.  Parkeergarage weer betaald maken. Geen onnodige situaties gaan wijzigen die een hoop geld 
kosten. 

198.  Personeel in openbare ruimtes  
Pgb strenger in worden bij veel gevallen verantwoordelijkheid van ouders 
Met meer zzp’ers werken kosten te drukken  
Sneller beslissingen nemen 

199.  Platsoen dienst, dit hoeft echt niet zo vaak als dit nu gebeurd. Bovendien kunnen bewoners 
hier ook zelf aan bijdragen. Participatie aan sport is belangrijk, maar ouders kunnen ook zelf 
meedenken indien contributie te hoog is om bijvoorbeeld actiever mee te doen in 
sportvereniging en dan op deze manier zonder extra kosten wel te kunnen sporten. Gemeente 
moet wel zorgen voor ondersteuning bij beheer van sportcomplexen en zalen.  
Indien er wordt bezuinigd op zaken die voor jongeren en kinderen belangrijk zijn. Bibliotheek, 
sport, muziek, zwemmen; wat moeten al deze kinderen (die steeds meer worden geboren de 
gemeente) dan doen in hun vrije tijd? Lees, zij zullen dus eerder vertrekken uit het dorp! 

200.  Praat eens meer met bewoners ......... zeker senioren en jeugd ............ zij komen veel tekort in 
Goirle 

201.  Prijsbewust inkopen van taken, voorzieningen en materialen van derden.  Samenwerking met 
andere gemeenten 

202.  principieel uitgangspunt van mij is, dat de bezuinigd moet worden waar de kosten en 
overschrijdingen plaatsvinden.  Dus jeugdzorg en wmo. Het is belachelijk dat we allerlei zaken 
af moeten breken voor uitgaven waar we niet verantwoordelijk behoren te zijn en die door 
het rijk zijn doorge schoven zonder het bijbehorende budget. 

203.  Privatiseer alle sportvelden. 
Rekeningen voor zorgvoorzieningen neerleggen waar de gebruikers wonen. 
Minder externen inhuren en beter luisteren naar bewoners. 
Snellere en effectievere/transparante besluitvorming. 

204.  Privatiseren van overheidsgebouwen. 
Niet alles door externe bureaus laten onderzoeken. bv onderzoek parkeervoorzieningen, ga te 
raden bij omwonenden en winkeliers. 
Ontwikkeling van nieuwe woonkavels niet als gemeente doen, maar door project 
ontwikkelaars. 

205.  Proberen om 
De lijntjes kort te houden en plannen heel grondig bestuderen alvorens ze in gebruik te 
nemen zodat ze niet na enkele jaren alweer herzien moeten worden 

206.  regionale samenwerking ter besparing van overheadkosten. 

207.  Samen gaan met Tilburg 

208.  Samengaan met de gemeente Tilburg, herindeling, laat iedere inwoner, huur en koop een 
bijdrage betalen, jeugdzorg terug naar het rijk 

209.  Samengaan met de gemeente Tilburg. 

210.  Samengaan met gemeente Tilburg 

211.  Samengaan met Tilburg. Danwel alle voorzieningen 2 km verderop (Stappegoor) ten volle 
benutten 

212.  Samenvoegen Goirle met Tilburg 
Eventueel Riel terug naar Alphen (plattelandsgemeente) 
Gemeente Goirle had al lang niet meer mogen bestaan ivm te klein inwoneraantal 



213.  Samenwerken  als gemeentelijke organisatie met andere gemeentes ; profiteren van elkaars 
ervaring  en kennis. 

214.  Samenwerking met andere gemeenten op het gebied van administratie, inkopen van 
goederen en diensten 

215.  Schaalgrootte zoeken door zaken met buurtgemeenten op te pakken. 

216.  's-Nachts om 00:00 uur geen gif spuiten op het fietspad van de Rillaersebaan. 
Helemaal geen gif spuiten. 
Onderhoud openbaar groen aan woningen toewijzen voor schoonhouden en inrichten 
Vervuilende bedrijven extra belasten  
Restafval extra belasten 

217.  Sociaal cultureel lijkt mij een goede start 

218.  Sterk huis naar Tilburg. Waarom komt dit op het conto van Goirle? 
Minder geld naar Wmo. Ouderen zijn de rijken van nu, de jongeren zijn straks de armen. 

219.  Sterk huis. Als het klopt wat ik heb gelezen dan per direct sluiten. Dan is het tekort opgelost. 
Als Goirle in de problemen zit door Sterk huis dn vraag ik me af waarom dit project er 
überhaupt is gekomen en waarom er niets aan gedaan wordt. 

220.  Stevige verhoging van OZB voor mensen met betegelde tuinen 
 
Stoppen met de overlastgevende en vaak overbodige werkzaamheden van Diamantgroep 

221.  Stop met de Log en zet daar de moderne middelen voor in. We hebben 3 sporthallen. Is dat 
niet wat veel?  Wie bezoekt theater van Besouw? Elitair? Juiste prijs kwaliteit verhouding? 

222.  Stoppen met geldrovende projecten, bouwprojecten, zonneweides etc. Behoud Goirle 

223.  Toegang milieu straat strenger maken er komen ook mense uit Tilburg gratis afval dumpen 
 
En wat ik in mijn omgeving heb gehoord is dat bij sterk huis gezinnen uit Tilburg worden 
opgevangen ten koste van het budget van Goirle doorbelasting van deze kosten aan de 
gemeente Tilburg? 

224.  Toerisme in buitengebied en citymarketing bezuinigingen. Ik denk dat de culturele en 
sportieve verenigingen en voorzieningen meer opleveren dan toeristen. Het maakt Goirle een 
aantrekkelijke gemeente de verenigingen en voorzieningen. 

225.  Tot de kosten van de jeugdzorg en de WMO onder controle zijn zou ik op onderhoud van 
wegen en riolering bezuinigen. 

226.  Vacaturestop bij de gemeentelijke organisatie.  Niet noodzakelijk personeel afvoeren. Betere 
controle op de taken van de gemeente. Te korte  op Emo en jeugd zorg niet uit andere potjes 
betalen maar de regering daarop aanspreken. Hardere opstelling samen met andere 
dorpsgemeenten is voorwaarden. 

227.  Verplaats het gemeentehuis naar het Jan van Besouw huis. In het huidge gemeentehuis 
kunnen appartementen gemaakt worden. Sowieso denk ik dat als je cultuur wil laten bestaan, 
en sport, muziek en bibliotheek voor iedereen toegankelijk wil houden het Jan van Besouw 
huis heel anders zou moeten exploiteren. 

228.  Via "Maatschappelijk financieren" zie site www.maatschappelijk-finacieren.nl herfinancieren 
van maatschappelijk vastgoed en hierdoor lagere rente en dus kosten bewerkstelligen. 
 
Wijk of gemeente overstijgende voorzieningen inzetten en uitwisselen met omliggende 
gemeente om structurele bezuinigingen te vinden.  
 
Herbezinning van losse inrichtingen in de openbare ruimte en meer bundelen en centralere 
opstellingen die multifunctioneel gebruik kunnen gaan worden en een sociale 



ontmoetingsplek kan worden voor ook eenzamere ouderen en zelfs worden uitgenodigd om 
te gaan bewegen (voorbeeld (skills Garden Almere) 

229.  Volgens mij kan de Gemeente Goirle beter samengaan met Tilburg. Er is hier al weinig dat wél 
goed geregeld is. Onder de vleugels van een grote gemeente kan er gewoon veel meer. Alles 
beter geregeld en stabieler dan het nu is. Iedere keer die OZB maar omhoog gooien is ook niet 
de oplossing. Ga eens investeren en optimaliseren in het eigen gemeentelijke apparaat. 

230.  Voor diverse activiteiten zijn fondsen beschikbaar. Denk aan Stichting Leergeld of Stichting 
doen.. Ouders kunnen hierop aanspraak maken, maar zijn vaak niet op de hoogte en proberen 
het dan via de Gemeente. 

231.  Voor mij persoonlijk zou een bezuiniging op het cultureel centrum geen probleem zijn. Dit is in 
mijn optiek niet voor een ieder een basis behoefte als goede zorg indien nodig. Dit zou kunnen 
betekenen dat kosten voor culturele activiteiten oplopen doordat subsidies lager uitvallen of 
ingetrokken worden. Dit wordt dan direct door berekend aan diegenen die een culturele 
activiteit willen bijwonen of er aan willen deel nemen. 

232.  Vooral geen geld uitgeven dat er niet is. Geluidswal etc.  Door slordigheid van ambtenaren en 
de raad moet heel de gemeenschap bloeien. Dat is niet goed. 

233.  Voorkomen van rechtzaken door het inzetten van mediation. 
Geen gif meer gebruiken. 

234.  Voorkomen van zinloze acties als herhaaldelijk herindelen van de tilburgse weg of het 
aanleggen van kunstgrasvelden. 

235.  Voorlopig geen herbestrating dan strikt nodig ivm veiligheid. 

236.  voorzieningen die nu drukken op de gemeente begroting en die niet volledig of direct ten 
behoeve van Goirle/Riel zijn afbouwen. Of in ieder geval daar proberen te leggen waar de 
kosten voor gemaakt worden. Als voorbeeld Sterk Huis, een prima initiatief maar een 
buitengemeentelijke voorziening. Dus de kosten verhalen bij de woonplaatsen van hun 
"patiënten". En zo zijn er meer zaken. 
Cultureel Centrum, misschien wel ondersteunen maar dan volledig voor culturele activiteiten 
en niet voor neven activiteiten zoals horeca, etc. Doen wat de core-business is. En bedrijven 
die ondersteund worden door gemeentelijke gelden er op wijzen dat wanneer zij externe 
partijen nodig hebben deze dan ook uit de gemeente halen en niet daarbuiten. De ene hand 
wast de andere 

237.  Vraagtekens bij gemeentelijk personeel (hoeveelheid). Kan hierop bezuinigd worden? 
Meer druk uitoefen op provincie voor extra financiering van bepaalde onderdelen, b.v. 
cultuur. 
 
Gebruikmaken van subsidie-potjes zover die er nog zijn 
 
Sponsering  
 
Vrijwijwillerspooles 



238.  Waarom moet er bezuinigd worden?  Gaat er niet ergens te veel geld onnodig naar toe?  Ik 
zou eerst willen weten hoe de gemeentelijke portemonnee beheerd wordt en welke waarden 
en principes daaraan ten grondslag liggen. 
En gooi dat beheer met waarden en principes in de groep. Laat de inwoners hier gezamenlijk 
over meedenken.  Onder leiding van een goede gespreksleider, die ook de verschillende 
belangen goed weet bloot te leggen. Het lijkt me een goede zaak als inwoners, jong en oud, 
van alle pluimage, betrokken worden en raken bij maatschappelijke  kwesties en bij 
bestuurlijke zaken,  zodat men zich ook mee verantwoordelijk voelt voor het beleid en de 
geldbesteding.  Dat zou ons meer samen kunnen brengen. Zelfs al ben je het niet altijd met 
elkaar eens. Het er met elkaar over hebben, geeft reuring in de tent en het gevoel er bij te 
horen. Dus dit niet alleen aan enkelen vragen, dan krijg je altijd weer bepaalde groepen en 
bepaalde belangen en dan mis je een groot deel van je inwoners. Organiseer zoiets in het Jan 
van Besouw.  Wellicht ook in samenwerking met de LOG. .. Mocht u willen dat ik hier op door 
denk en dit plan uitwerk, dan  weet u mij te vinden. 

239.  Wat houd je over van een gemeente die steeds verder uitgekleed wordt op sociaal en 
cultureel vlak? Dat moet je niet willen... Ik denk dat de gemeente meer lef moet tonen. De 
financiële problemen die ontstaan zijn als gevolg van de transities in het sociaal domein zijn 
niet af te wentelen op de inwoners.  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een 
belangenbehartiger van alle gemeenten in Nederland. Dat zou mijn idee zijn: samen terug 
naar Den Haag! 

240.  Wat ik al meerdere keren opper.. Laat de mensen die in de ww zitten Goirle schoon maken, de 
tuinen, onkruid wiedden is niks mis mee. Ze  krijgen tenslotte gewoon geld om niets te doen.. 

241.  Wegen aanleggen, 

242.  Wij gebruik maakt van welke manier dan ook van zorg deze altijd een bijdrage laten betalen. 
Hoogte afhankelijk naar inkomen 

243.  Wijkcentra commerciëler maken zodat ze inkomsten hebben om  zonder subsidie te kunnen 
draaien. Oudere en werkloze inzetten om kosten laag te houden. Oudere vrijwillig en werkloze 
op trainingsbasis. Het is toch belachelijk dat je door de werkloze wordt uitgelachen als je gaat 
werken omdat zij zo hun geld krijgen. 

244.  Wijkcentra sluiten,  wel blijven investeren in 1 goed cultureel centrum Jan van Besouw 

245.  WMO eigen bijdrage. En dr Keyzer school, zeker de bijdrage voor leerlingen van buiten de 
gemeente  moet gedeeld worden met Tilburg! 

246.  WMO en Jeugzorg. Normeringen aanpassen. 
Onderhoud ruimte en gebouwde voorzieningen. Niveau kan best een tandje lager. Hetzelfde 
geldt voor het groenonderhoud. Stop met alle subsidieverstrekking en kies voor 
ondersteuning van alleen diegenen die anders echt buiten de boot vallen. Overweeg 
overname door gem, Tilburg serieus. 

247.  Zie hiervoor. Als de situatie echt uitzichtloos is en er komt niet meer geld uit Den Haag, dan 
zou het voor inwoners van Goirle wellicht beter zijn om te fuseren met TIlburg zodat de 
voorzieningen in het dorp op peil blijven en de OZB niet de pan uitrijst. Uiteindelijk gaat het 
om een prettig woon- en leefklimaat voor de inwoners. En het moet voor de burger 
betaalbaar blijven. Je moet er dan wel voor zorgen dat je invloed blijft houden op de politiek 
en het bestuur en de eigen identiteit van het dorp bewaren, maar dat laatste zit in de burgers 
zelf. 

248.  Zie vorig antwoord. 

249.  Zijn er niet te veel instellingen in de gemeente die gebruik maken van de WMO. Zijn sommige 
van die bedrijven niet uitgeweken naar Goirle omdat dit goedkoper/beter was. 



250.  Zoals eerder gemeld: Blijf alert op voorzieningen voor minder bedeelde ouderen en jeugd 
maar wel maatwerk v.w.b. meebetalen. Dure voorzieningen overlaten aan Tilburg., meestal 
worden deze gebruikt door de beter gesitueerden die zich een reisje naar Tilburg kunnen 
veroorloven (vb. Schouwburg, Bibliotheek, muziekles).   
Onroerend Zaak Belasting verhogen voor alleen eigenaren is niet eerlijk, dan nog liever 
samengaan met Tilburg.  Leef als gemeente niet op te grote voet en pas de uitgaven aan. 

251.  Zoals ik al schreef zouden mensen die beschikken over voldoende middelen geen beroep 
moeten kunnen doen op de WMO. Het is niet juist dat rijke mensen profiteren van 
gemeenschappelijk geld terwijl ze dat niet nodig hebben. 

 


