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Nota van aanbieding 
 

 
Inleiding 
Hierbij bieden wij u de eerste meerjarenbegroting in deze raadsperiode aan. Deze begroting is tot 
stand gekomen onder een gunstig financieel-economisch perspectief. De economische crisis in de 
periode 2009 - 2014 had een flinke weerslag op de financiële positie van gemeenten, onder andere 
door slechte perspectieven in grondexploitaties en afname van de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds door bezuinigingen bij het rijk. Met de groei van de rijksuitgaven is ook de financiële 
ruimte voor de gemeenten toegenomen. Dat biedt een goede uitgangspositie voor realisering van 
onze ambities, zoals die dit voorjaar zijn vastgelegd in het "Bestuursakkoord 2018 - 2022 Goirle: 
Duurzaam en dienstbaar". Deze meerjarenbegroting bevat veel nieuw beleid en intensivering van 
bestaand beleid, waarmee invulling wordt gegeven aan het Bestuursakkoord.  
 
Met deze begroting vullen wij een lang gekoesterde wens van de gemeenteraad in. In aansluiting op 
het rapport van de Rekenkamercommissie van maart 2018 heeft de begroting een nieuwe opzet 
gekregen. Ons doel met deze nieuwe opzet is om de begroting leesbaarder, toegankelijker en 
transparanter te maken. Aanpassing van het begrotingsmodel is een proces dat niet in één zomer 
wordt doorlopen. Graag gaan wij met de gemeenteraad in gesprek over de basis die er nu ligt en de 
wensen voor doorontwikkeling van de begroting. Daarin past ook dat we naar andere onderdelen 
van de planning- en controlcyclus kijken: van voorjaarsnota tot en met de jaarrekening. In de 
leeswijzer bij deze begroting lichten wij het begrotingsmodel en de doorontwikkeling nader toe. 
 
In deze Nota van aanbieding schenken wij aandacht aan de belangrijkste beleidsontwikkelingen die in 
deze begroting zijn verwoord. Wij sluiten de Nota van aanbieding af met een beschouwing op de 
financiële positie van de gemeente Goirle.   
 
Het Bestuursakkoord in deze begroting 
In deze eerste begroting van  de nieuwe raadsperiode zetten wij de lijnen uit voor realisering van de 
ambities uit het bestuursakkoord. We hebben de ambities uit het Bestuursakkoord vertaald naar de 
programma's en in 2019 worden al veel activiteiten ontwikkeld voor realisering van die ambities. In 
komende jaren is hiervoor een flink budget beschikbaar. In totaal wordt alleen al in 2019 € 2,4 
miljoen  extra uitgetrokken: 
 

Totaal extra gelden 2019 (bedragen x € 1.000)  

Kapitaallasten nieuwe investeringen  119 

Extra budgetten exploitatie  1.105 

Extra tijdelijk budget voor personeel, dekking uit de awr 269 

Extra incidentele middelen, dekking uit algemene weerstandsreserve 808 

Extra middelen voor 3 jaar, dekking reserve sociaal domein  100 

Totaal  2.400 
 
De centrale thema's in het Bestuursakkoord voor deze raadsperiode zijn duurzaam en dienstbaar. 
Deze centrale thema's zijn verweven in de verschillende programma's, thema's en paragrafen. Eén 
van de ambities is om een groot deel van de energie die in de gemeente wordt verbruikt, duurzaam 
op te wekken: 14% in 2020, oplopend naar 25% in 2030. Daarvoor worden verschillende activiteiten 
ontplooid, zoals onderzoek naar het grootschalig opwekken van duurzame energie uit verschillende 
bronnen en het opstellen van een warmteplan. Deze intensivering van de inzet op duurzaamheid 
vraagt ook ambtelijke capaciteit. In de begroting is hiervoor extra formatie opgenomen. 
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Duurzaamheid  is in onze visie meer dan klimaatadaptatie en schone energie. Duurzaamheid in het 
sociaal en economisch domein is niet minder belangrijk. In deze begroting schenken wij veel 
aandacht aan investeren in een krachtige samenleving. Concreet betekent dit dat we middelen vrij 
maken voor investeringen in sport en cultuur, en vooral ook investeren in het scheppen van 
mogelijkheden voor inwoners om aansluiting te vinden en te houden met de samenleving. 
Bijvoorbeeld door huisvesting, maatschappelijke begeleiding en ondersteuning bij integratie van 
statushouders en maatwerkvoorzieningen voor inwoners die extra zorg nodig hebben.  De 
doorontwikkeling van 't Loket krijgt vorm: duurzaamheid en dienstbaarheid komen hier samen. De 
bibliotheek vormt steeds meer verbindende schakel in het Goirlese netwerk. Met extra inzet op 
combinatiefunctionarissen (ook wel buurtsportcoaches) ondersteunen wij het bewegingsonderwijs 
op basisscholen.  
 
Vergroting van dienstbaarheid krijgt vorm door bijvoorbeeld  versterking van de Goôlse democratie. 
In het bestuursakkoord schenken wij veel aandacht aan het eerder en beter betrekken van inwoners 
bij onze plannen. Dat betekent iets voor de werkwijze van de gemeenteraad en voor de ambtelijke 
organisatie. Op verschillende onderdelen zetten wij hiervoor extra middelen in: een budget voor 
ondersteuning van de gemeenteraad in deze ontwikkeling, maar ook ontwikkeling van de organisatie 
naar meer transparantie en dienstbaarheid. Daarnaast wordt ingezet op verwerking van de 
ambtelijke capaciteit op dienstverlening, de doorontwikkeling van het klant contact centrum en 
verdere ontwikkeling van het zaakgericht werken als belangrijk ondersteunend instrument.  
 
Na de extra investeringen in de ambtelijke organisatie die in de begroting 2018 al zijn opgenomen, 
zien wij nog steeds enkele structurele problemen in de organisatie. Investeringen in ambtelijke 
capaciteit zijn de afgelopen jaren achtergebleven. Versterking is nodig om nu en in de toekomst te 
voldoen aan de vragen van bestuur en samenleving. Naast de extra formatie die direct is te relateren 
aan het Bestuursakkoord, is een kwaliteitsimpuls nodig op diverse ondersteunende en uitvoerende 
functies. Ook hiervoor zijn in de meerjarenbegroting middelen vrijgemaakt. 
Uitbreiding van de formatie is echter niet genoeg. De gemeente Goirle is in 2018 gestart met een 
organisatieontwikkeltraject. Om beter aan te kunnen sluiten bij de omgeving hebben we een 
organisatie nodig die in staat is beter en sneller in te  spelen op de veranderde omgeving en 
dienstbaar, voorspelbaar en betrouwbaar handelt. Het is duidelijk dat dit een complexe 
veranderopgave betreft. Met de start van de organisatieontwikkeling is een beweging in gang gezet 
die in 2019 verder wordt uitgerold.  
 
Investeringen in wegen, verkeersvoorzieningen, openbare verlichting  en riolering vinden plaats 
volgens de daartoe opgestelde planningen. Daarnaast investeren wij in 2019 extra in achterstallig 
onderhoud van groenvoorzieningen. Ook de implementatie van de omgevingswet zal het komende 
jaar opnieuw aandacht vragen. Daarvoor middelen zijn vrijgemaakt.  
 
Een groot deel van deze beleidsintensiveringen kan structureel worden gedekt in de begroting. Voor 
verschillende incidentele budgetten doen wij een beroep op de algemene weerstandsreserve (AWR). 
Hieronder geven wij op hoofdlijnen inzicht in de financiële positie van de gemeente Goirle in 2019 en 
volgende jaren. 
 
Financieel perspectief 
Voor beoordeling van de financiële positie kijken wij verder dan alleen het saldo van de 
meerjarenbegroting. 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. In deze paragraaf belichten wij die 
verschillende aspecten, zodat snel een compleet beeld ontstaat.  
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Saldo meerjarenbegroting 
In de onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten van de meerjarenbegroting weergegeven, 
aangevuld met de lasten voortvloeiend uit beleidsintensiveringen. 
 

Saldo meerjarenbegroting (x € 1.000)  2019 2020 2021 2022 

      

Saldo baten en lasten bestaand beleid  604 777 1.065 1.327 

Kapitaallasten nieuw beleid   -119 -190 -261 -333 

Extra lasten exploitatie   -1.105 -1.056 -1.056 -1.056 

Saldo baten en lasten inclusief nieuw beleid  -620 -469 -252 -62 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves  565 655 644 632 

Begrotingssaldo na bestemming   -55 186 392 570 

Waarvan incidentele baten en lasten  (saldo)  59 0 0 0 

Structureel begrotingssaldo  -114 186 392 570 

  Nadeel  Voordeel  Voordeel  Voordeel  
 
 
Ontwikkeling reservepositie 
De realisatie van onze ambities vraagt structureel en incidenteel om extra middelen. Voor dekking 
van incidentele kosten doen wij een beroep op de AWR en op de reserve sociaal domein. Daarmee 
nemen onze reserves in de loop van deze raadsperiode af. De onderstaande tabel laat dat zien. In 
deze tabel is nog geen rekening gehouden met onzekere toekomstige reservemutaties (zoals 
bijvoorbeeld winst op grondexploitaties, afwikkeling geschil met Brabant Water inzake het TWM-
dossier. 
 

Verloop reserves begin 2019 tot en met 2022 (bedragen x € 1.000) 
  

      

  
2019 2020 2021 2022 

Saldo begin van het jaar  30.361 26.803 25.914 25.155 

Toevoegingen  462 386 364 328 

Onttrekkingen  -4.020 -1.275 -1.123 -788 

Saldo eind van het jaar  26.803 25.914 25.155 24.695 
 
Door een herschikking van reserves kan de AWR worden versterkt. In het financieel tussenbericht 
2018 doen wij daarvoor een voorstel. 
 
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 1,7%, gelijk aan 
de inflatie in de periode mei 2017 - mei 2018. Bij de berekening van de kosten van gescheiden 
inzameling in 2016 is van te optimistische aannames uitgegaan. De besparing op de kosten van afval 
wordt vooralsnog niet gerealiseerd, mede door ontwikkelingen in de markt van afvalstoffen. Een 
stapsgewijze verhoging van de afvalstoffenheffing is daardoor nodig. Het tarief voor een 
meerpersoonshuishouden stijgt in 2019 met circa € 60,00. De rioolheffing kan enigszins worden 
verlaagd door beschikking over de egalisatiereserve riolering. Het gebruikersrecht wordt daardoor € 
15,00 lager.  
Hiermee wordt een deel van de noodzakelijke stijging van de afvalstoffenheffing opgevangen. 
In de paragraaf lokale heffingen wordt nader ingegaan op de belastingvoorstellen. Daarin is ook een 
overzicht opgenomen van de kostendekking van de verschillende heffingen.  
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Langlopende geldleningen 
Met een verhouding tussen eigen vermogen en totaal vermogen van 32 % (de zogenaamde 
solvabiliteit) heeft Goirle een relatief bescheiden schuldpositie. De langlopende geldleningen 
bedragen  € 26.060.914,00 per 1 januari 2019. De hiermee gemoeide rentelasten zijn in de begroting 
2019 geraamd op € 619.697,00. In de paragraaf Financiering wordt dit verder uitgewerkt. 
 
Risico's 
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. Hier noemen 
wij enkele actuele risico's, waarvoor nog geen middelen in de begroting zijn geraamd.  
 

 (Ver)nieuwbouw Mill Hill college 
Het oudste deel van het Mill Hill college is inmiddels 45 jaar oud. Met het schoolbestuur worden 
verschillende opties voor renovatie en nieuwbouw verkend. Wij verwachten dat dit in deze 
raadsperiode tot besluitvorming komt. In de begroting zijn voor de lasten van deze investering nog 
geen middelen gereserveerd. Het voordelig saldo in de meerjarenbegroting zal nodig zijn om deze 
lasten te dekken. 
 

 Jeugdhulp  
Wij zien sinds 2017 de kosten van jeugdhulp sterk toenemen. Doordat zoveel partijen betrokken zijn 
bij jeugdhulp, is het lastig om inzicht in de kostenontwikkeling te krijgen en dus ook om te sturen op 
het budget. Met de samenwerkende gemeenten in Hart van Brabant wordt hieraan gewerkt. Wij 
houden er rekening mee dat het huidige budget in de toekomst niet toereikend is. Dit probleem 
speelt landelijk en is ook onderwerp van overleg tussen gemeenten en rijk. Het is onzeker hoe dit 
zich op korte en langere termijn ontwikkelt. 
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Leeswijzer 

 

 
Hieronder gaan wij nader in op het begrotingsmodel en de wijze waarop u die kunt gebruiken. 
Achtereenvolgens lichten wij de veranderingen in het programmaplan, de paragrafen en de 
financiële begroting toe. Naast deze begroting ontvangt u nog een raadsvoorstel voor vaststelling van 
de begroting en van de 1e en 2e wijziging. 
 
Programmaplan 
De uitwerking naar ambities en activiteiten is in het programmaplan opgenomen.  Het 
programmaplan is anders opgebouwd dan voorgaande jaren. We onderscheiden in deze begroting de 
volgende vier programma's en het overzicht van algemene dekkingsmiddelen: 

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

Ten opzichte van de vorige begroting is niet alleen de volgorde van de programma's gewijzigd. Het 
oude programma Openbare orde en veiligheid is nu ondergebracht bij het programma Leefomgeving. 
Daarvoor in de plaats is een nieuw programma Bedrijvigheid opgenomen. Deze wijziging is met name 
ingegeven door de logica in de programma-opbouw. Het thema Openbare orde en veiligheid heeft 
een veel nauwere relatie met Leefomgeving dan Bedrijvigheid. Binnen de programma's 
onderscheiden wij meerdere thema's. Bij elk van die thema's hebben wij ambities en activiteiten 
geformuleerd. De ambities en activiteiten zijn zo concreet mogelijk geformuleerd, waarbij 
aangetekend wordt dat de ambities veelal een meerjarig karakter hebben. Hiermee wordt het 
makkelijker om de verbinding te leggen tussen de ambitie (wat willen we bereiken) en de activiteiten 
(wat gaan we daarvoor doen). Om dat inzicht te ondersteunen geven we aan welke verbonden 
partijen aan het thema verbonden zijn.  
 
Het verder concretiseren van de ambities en activiteiten met indicatoren is een vervolgstap in de 
ontwikkeling. Vorige jaren hebben wij indicatoren of gekwantificeerde doelstellingen in de begroting 
opgenomen. Het ontbrak daarbij echter meestal aan instrumenten om hierover te rapporteren en 
verantwoording af te leggen. In de doorontwikkeling willen wij juist daaraan veel aandacht schenken. 
Dat helpt om als organisatie "in control" te blijven en geeft stuur- en verantwoordingsinformatie 
voor college en gemeenteraad. Vooralsnog zijn de indicatoren die verplicht worden voorgeschreven 
door het BBV opgenomen in bijlage 2. In de financiële vertaling zijn naast de baten en lasten van 
bestaand beleid ook de financiële gevolgen van de beleidsintensiveringen afzonderlijk opgenomen. In 
bijlage 1 zijn alle beleidsintensiveringen samengebracht en toegelicht. 
 
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 geheel te voorkomen zijn. Wij hebben bij de omvorming van de begroting 
zoveel mogelijk overbodige informatie geschrapt en overzichten beknopt weergegeven in tabellen. 
Ter verduidelijking zijn op verschillende plaatsen infographics opgenomen.  
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Financiële begroting 
Ook in de financiële begroting hebben wij gezocht naar vereenvoudiging en verbetering van 
transparantie. Dubbele en minder relevante informatie voor een oordeel over de financiële positie is  
verwijderd, maar ook hier geldt dat de voorschriften van het BBV ons in de vrijheid beperken. 
Belangrijk is het overzicht van de taakvelden met de baten en lasten. In de financiële verordening 
hebt u immers bepaald dat de gemeenteraad op het niveau van het (wettelijke voorgeschreven) 
taakveld de financiële begroting vaststelt en daarmee het college autoriseert tot het doen van 
uitgaven. De taakvelden 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 de taakvelden 
geborgd, ondanks de gewijzigde programma-indeling. Daarom hebben wij er voor gekozen om de 
grote afwijkingen tussen deze begroting en die van vorig jaar op dit niveau toe te lichten.  
 
1e en 2e begrotingswijziging 
Net als voorgaande jaren ontvangt u separaat van de begroting medio oktober een voorstel voor 
vaststelling van de 1e en 2e wijziging van de begroting. In de eerste wijziging zijn de effecten van de 
septembercirculaire van het gemeentefonds opgenomen. Die kunnen, vanwege het tijdstip van 
verschijnen helaas niet in de primitieve begroting worden meegenomen. In de tweede wijziging 
autoriseert u de investeringsbudgetten en de middelen voor beleidsintensiveringen. Hiermee 
voorkomen wij dat voor investeringen afzonderlijke voorstellen voor wijziging van de begroting 
moeten worden voorgelegd.  
 
Dit nieuwe begrotingsmodel is zeker nog niet perfect. Wij zijn benieuwd naar uw bevindingen met 
deze nieuwe opzet. Het aantal pagina's is teruggebracht van 155 naar 65. Graag gaan wij met u in 
gesprek over de verbetering en de verdere doorontwikkeling van de begroting in de planning- en 
controlcyclus.  
In het auditcomité is afgesproken dat dit gesprek na de behandeling van de begroting met de 
gemeenteraad en college wordt gehouden. 
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Beleidsbegroting 
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Programma 1 Inwoner 

 

 
In dit programma komen de volgende thema’s aan de orde: 
1.1. Preventie 
1.2. Onderwijs 
1.3. Zorg en activering 

 

Thema 1.1 Preventie 

 
 
Ambitie 
 
- Goirle is een gemeente met een sterke sociale samenhang, verdraagzaamheid en kracht 

(Bestuursakkoord). 
- Inwoners ervaren een gezonde, stabiele en veilige thuissituatie (Nota Publieke Gezondheid 

Midden-Brabant 2016 – 2019). 
- Alle inwoners kunnen meedoen met sport en cultuur (Back to Basics 2.0, beleidsdomein 2018 - 

2021/Bestuursakkoord). 
- Elk kind heeft het recht om gezond, veilig en prettig op te groeien (Koers Jeugd(hulp), Samen met 

de jeugd Hart van Brabant). 
 
Indicatoren 
 
 
Verbonden partijen 
 
- GGD Hart voor Brabant: Een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. 
- Hart van Brabant Bestuurscommissie: Uitvoering geven aan de administratieve afwikkeling van 

het bieden van een passend hulp- en ondersteuningsaanbod voor alle jeugdigen. 
- Regionale Ambulance Voorziening: Het verlenen van ambulancezorg. 
 
Activiteiten in 2019 
 
- We voeren het programma 'nu niet zwanger' uit, dat zich richt op educatie en ondersteuning bij 

het voorkomen van ongewenste zwangerschappen, en leggen daarbij de nadruk op de 
alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV'ers). 

- We vullen de beleidsnota Back to Basics 2.0 aan ten aanzien van zowel kunst en cultuur als sport, 
waarbij speciale aandacht wordt geschonken aan het subsidiebeleid in het kader van de sociale 
cohesie. 

- We stellen de aanpak gesignaleerde knelpunten bij de sportparken in Goirle en Riel aan u voor.  
- We zorgen voor uitbreiding van de deelname Brede Impuls Combinatiefuncties en verbreding 

van de inzet combinatiefunctionarissen op de onderdelen sport en cultuur.  
- We stellen een samenhangend en effectief preventieprogramma op voor het hele sociaal domein 

vanuit de aanbestede algemene voorzieningen. 
- We evalueren de aanbesteding van de algemene voorzieningen voor maatschappelijk werk, 

welzijnswerk en jeugdwerk in 2019 en beslissen over de uitvoeringsorganisatie en inkoop in 
2020. 
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- We starten vanaf schooljaar 2019 - 2020 in één wijk vanuit een kindcentrumlocatie met een pilot 
om complexe problemen eerder te signaleren en te voorkomen. Deze pilot Smart Start bij 5 
gemeenten in Hart van Brabant staat onder leiding van Sterk Huis en is gericht op het beter 
benutten van voorspellende data en kennis en het meten van effecten.  

- We evalueren de toepassing van onderwijs-zorgarrangementen in het basisonderwijs en bezien 
in overleg met de schoolbesturen en het SWV Plein 013 of de inzet van de onderwijsmiddelen 
voor passend onderwijs en de zorgmiddelen beter op elkaar kunnen worden afgestemd. 

- We stellen in samenspraak met de regio een plan op om kindermishandeling en huiselijk geweld 
blijvend te verminderen en sluiten aan bij de regionale richtlijnen.  

- We onderzoeken met het onderwijs en bedrijfsleven de mogelijkheden om stages te stimuleren.  

 

Thema 1.2 Onderwijs 

 
 
Ambitie 
 
- Geen enkel kind valt tussen wal en schip: ieder kind krijgt de ontwikkelingskansen aangereikt die 

bij de eigen vermogens passen en geen enkel kind zit langer dan drie maanden thuis zonder een 
passend aanbod aan onderwijs en zorg (Ondersteuningsplan SWV Plein 013 2016-2018). 

- Scholen zijn gevestigd in gebouwen die voldoen aan de huidige onderwijsprincipes en de meest 
actuele standaarden voor luchtkwaliteit (Integraal Huisvestingsplan PO/VO 2009-2016). 

- Analfabeten en laaggeletterden (18+) kunnen zich persoonlijk ontplooien, stappen maken op de 
participatieladder en beter deelnemen aan de samenleving (Beleidsnota Laaggeletterdheid 
gemeente Goirle 2018-2021). 

 
Indicatoren 
 
 
Verbonden partijen 
 
Niet van toepassing. 
 
Activiteiten in 2019 
 
- We stellen een nieuw plan op voor de besteding van de extra onderwijsachterstandsmiddelen 

die vanaf 2019 via het Rijk worden ontvangen. 
- We ondertekenen het Convenant Thuiszitterspact PO/VO en sluiten daarmee aan bij de ambitie 

van het Landelijk Thuiszitterspact. 
- We nemen een besluit over de vervangende huisvesting voor het Mill Hillcollege. 
- We werken de in het Regionaal Uitvoeringsplan Educatie Basisvaardigheden 2018 – 2021 

opgenomen aanpak voor de duurzame bestrijding van laaggeletterdheid uit in een lokaal 
uitvoeringsprogramma. 

- We continueren de subsidie aan het Marietje Kesselsproject. We willen de betrokkenheid van de 
scholen bij het project (weerbaarheid e.d.) vergroten.We nodigen daarom de scholen uit om hun 
eigen bijdrage van € 7.000,00 te verhogen (om alle groepen 7 te laten deelnemen is een budget 
van € 54.600,00 nodig) . 
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Thema 1.3 Zorg en activering 

 
 
Ambitie 
 
- Inwoners kunnen hun leven zo lang mogelijk  zelfstandig leiden en meedoen en zij zijn in staat en 

bereid om anderen daar zoveel mogelijk bij te helpen (Back to Basics 2.0, beleidsdomein 2018-
2021/Sociale Inclusie Agenda 2017). 

- Inwoners ervaren een gezonde, stabiele en veilige thuissituatie (Nota Publieke Gezondheid 
Midden-Brabant 2016 – 2019). 

- Voor alle inwoners zijn passende en toereikende voorzieningen op het gebied van participatie, 
zorg en ondersteuning beschikbaar; het aanbod aan voorzieningen wordt waar mogelijk 
geoptimaliseerd (Back to Basics 2.0, beleidsplan sociaal domein 2018-2021, re-integratiebeleid 
Goirle aan de Slag, nota Minimabeleid 2015-2018, preventieplan schulddienstverlening 2018-
2021, Beleidsplan schulddienstverlening 2018-2021). 

 
Indicatoren 
 
 
Verbonden partijen 
 
- GGD Hart voor Brabant: Een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. 
- Hart van Brabant Bestuurscommissie jeugd: Uitvoering geven aan de administratief financiële 

afwikkeling van het bieden van een passend hulp- en ondersteuningsaanbod voor alle jeugdigen. 
- Diamantgroep: Participatiekansen bieden aan mensen met een beperking en afstand tot de 

arbeidsmarkt. 
 
Activiteiten in 2019 
 
- We implementeren de nieuwe visie op ’t Loket en vertalen deze naar een nieuwe werkwijze, 

waarbij de zorg en ondersteuning meer dan voorheen gericht is op de eigen kracht van de 
inwoner en preventieve activiteiten.  

- We faciliteren een inloopplek waar mensen met psychische problemen elkaar kunnen 
ontmoeten, activiteiten kunnen ontplooien en lichte ondersteuning en advies kunnen krijgen. 

- We ronden de resultaatgerichte inkoop van beschermd wonen voor 2020 en verder af. 
- We werken de actiepunten uit de regiovisie beschermd wonen, maatschappelijke opvang, 

preventieve GGZ en verslavingszorg uit. 
- We evalueren de overgang van de Jeugdwet naar Wmo bij 18 jaar en de mogelijkheid om de zorg 

en ondersteuning voor jeugd van 18 tot 23 jaar uit te breiden. 
- We maken een plan voor een duurzame, effectieve aanpak om eenzaamheid te doorbreken, die 

aansluit bij de lokale omstandigheden en behoeften. 
- We voeren het actieprogramma 2019 bij de Sociale Inclusie Agenda uit. 
- We informeren alle gebruikers tijdig en correct over de consequenties van de implementatie van 

de contracten in het kader van de WMO. 
- We bieden begeleiding gericht op het vinden en behouden van betaald of onbetaald werk aan 

personen die dat niet zelf kunnen.  
- We maken een plan voor een sluitende aanpak van vroegtijdig schoolverlaten en 

jeugdwerkloosheid. 
- We maken een nieuw beleidsplan minimabeleid waarin ook aandacht is voor 

schuldhulpverlening. 
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- We bereiden de invoering van de nieuwe wet Inburgering voor en we implementeren een 
vernieuwende aanpak op het gebied van inburgering. 

- We maken een plan voor een sluitende aanpak van het integratievraagstuk van 
vergunninghouders. 

- We sturen actief op de instroom naar de maatwerkvoorzieningen jeugdhulp via de 
verwijskanalen en aanbieders en op het benutten van de  algemene voorzieningen en stimuleren 
van de inzet sociaal netwerk en eigen kracht. 

- In 2018 loopt er een pilot om big data te gebruiken voor monitoring in het sociaal domein. De 
uitkomsten hiervan zullen in januari/februari 2019 gebruikt worden om te bezien of een 
dergelijke monitoring voortaan kan plaatsvinden binnen het prioritaire GHO-project 
gegevensmanagement.  
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Wat mag het kosten? 

 
 

Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 

Totaal lasten 27.938 29.696 27.759 

Totaal baten -5.432 -5.205 -5.606 

Saldo programma 22.506 24.492 22.153 
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Programma 2 Leefomgeving 

 

 
In dit programma komen de volgende thema’s aan de orde: 
2.1. Slim omgaan met ruimtegebruik 
2.2. Verstandig omgaan met natuurlijke hulpbronnen 
2.3. Zorg voor veilige leefomgeving 

 

Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik 

 
 
 
Ambitie 
 
- De gemeente Goirle is aantrekkelijk voor jong en oud in een prettige, veilige en groene omgeving 

(Woonvisie 2015 p. 9). 
- De openbare ruimte voelt veilig, nodigt uit om in te verblijven en op duurzame wijze te 

recreëren. 
- De ruimte is duurzaam en toekomstbestendig ingericht, met oog voor klimaat en biodiversiteit.  
- De gemeente Goirle wil dat inwoners op een volwaardige wijze kunnen deelnemen aan de 

maatschappij. 
- De gemeente Goirle beschikt over een toekomstbestendige duurzame woningvoorraad (die 

aansluit bij de woonbehoefte en vraag naar woningen) en een toekomstbestendige duurzame 
bedrijfsmatige bouw. 

 
Indicatoren 
 
 
Verbonden partijen 
 
- Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: Bijdragen aan een leefbare en veilige werk- en 

leefomgeving.  
- Regio Hart van Brabant (Natuurbod): gebiedsopgave A58 en het Bels Lijntje. 
 
Activiteiten in 2019 
 
- Ten behoeve van de implementatie van de omgevingswet leggen we de kaders en thema’s voor 

de omgevingsvisie vast en een eerste leidraad voor de omgevingsdialoog. We bereiden daarnaast 
een voorstel voor een eerste ronde deregulering voor en in GHO-verband kijken we in het proces 
of het mogelijk is om op onderdelen samen te werken.  

- We ontwikkelen ten behoeve van gezondheid, beleving en de biodiversiteit een planmatige 
aanpak voor het bestrijden van eikenprocessierups en invasieve exoten.  

- We stellen een voorstel op voor de vormgeving van onze opgave natuurnetwerk, gebiedsopgave 
A58. 

- Samen met de scholen worden schoolpleinen groener en realiseren we natuur en milieu 
educatieve routes door de openbare ruimte nabij de school. 

- We doen een klimaatstresstest en benoemen maatregelen om in te kunnen spelen op de 
gevolgen van klimaatverandering. 
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- We maken afspraken met de woonstichting Leystromen over de verduurzaming en het 
levensloopgeschikt maken van huurwoningen. 

- We leggen het woonbeleid aan de raad ter besluitvorming voor met daarin aandacht voor de 
specifieke woon(zorg)behoeften van onze doelgroepen en het stimuleren van verduurzaming en 
levensloopgeschikt maken van zowel nieuwe als bestaande woningen.  

- In navolging op het woonbeleid actualiseren we de nota grondbeleid naar de nieuwe inzichten 
uit het woonbeleid. 

- We evalueren het uitvoeringsprogramma van het gemeentelijk verkeer en vervoersplan en 
leggen een voorstel aan de raad voor over de uitvoeringsactiviteiten / prioriteiten en financiering 
daarvan voor de periode 2020-2025. 

- We leggen de raad een voorstel voor om fietsroutes nog veiliger te maken voor de traditionele 
en de moderne gebruiker (elektrische fietsen). 

- We stellen een gemeenschappelijk uitvoeringskader VTH vast voor alle taken van de 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, mede vanuit de invoering van risicogericht en 
informatiegestuurd toezicht. 

- We gaan het gehele hogedruk buisleiding tracé beoordelen om eventuele toekomstige 
saneringsgevallen tijdig te kunnen aanpakken. 

- We stellen een nieuwe beleidsvisie Externe Veiligheid op. 

 

Thema 2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen 

 
 
 
Ambitie 
 
- In 2020 14% en in 2030 25% van de energie duurzaam opwekken. 
- In 2021 zamelen we maximaal 60 kg restafval per persoon per jaar in. 
- Ook in de toekomst kan de bodem voor uiteenlopende functies duurzaam worden gebruikt. 
 
Indicatoren 
 
 
Verbonden partijen 
 
- NV Brabant Water: Veilig stellen van de belangen van de eigen inwoners in het 

verzorgingsgebied. 
 
Activiteiten in 2019 
 
- We ronden het onderzoek af naar de wijze waarop de milieustraat het beste kan bijdragen aan 

het doel om 60 kg restafval per persoon in te zamelen en vertalen de conclusies in acties. 
- We stellen een plan op om Jan van Besouw te verduurzamen. 
- We herijken het (financieel) instrumentarium voor de stimulering van het verduurzamen van 

woningen, waaronder een voorstel om leges te vergroenen. 
- We stellen een Warmteplan op. 
- Samen met initiatiefnemers onderzoeken we de haalbaarheid van grootschalige duurzame 

energieopwekking in Goirle. 
- We stellen een nieuwe bodemkwaliteitskaart vast. 
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Thema 2.3 Zorg voor veilige leefomgeving 

 
 
 
Ambitie 
 
- Inwoners ervaren Goirle als een veilige en leefbare gemeente (Kadernota Integrale Veiligheid 

2016 – 2019). 
- Toezicht en handhaving is een proces dat we met en voor inwoners vormgeven. 
 
Indicatoren 
 
 
Verbonden partijen 
 
- Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: Hulp- en zorgverlening en crisisbeheersing. 
- Regionale Ambulance Voorziening: Het verlenen van ambulancezorg. 
- GGD Hart voor Brabant: Een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. 
 
Activiteiten in 2019 
 
- We besteden nadrukkelijk aandacht aan het verminderen van High Impact Crimes in 

samenwerking met onze partners. 
- We ontwikkelen een instrumentarium gericht op preventie en vroegsignalering van 

(ondermijnende) criminaliteit, zoals bibob. 
- We bieden een voorstel aan ten aanzien van effectieve en efficiënte zichtbare aanwezigheid van 

de BOA’s in onze kernen. 
- We voeren de acties in het kader van politiekeurmerk Veilig Ondernemen op Tijvoort uit. 
- We ronden het onderzoek naar de mogelijkheden van cameratoezicht/kentekenregistratie op 

Tijvoort af en – indien hier aanleiding toe is – vertalen we conclusies in concrete acties. 
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Wat mag het kosten? 

 
 

Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 

Totaal lasten 22.478 21.874 24.589 

Totaal baten -16.531 -13.546 -16.964 

Saldo programma 5.946 8.328 7.625 

 

bedragen x € 1.000  2019   2020   2021   2022  

Saldo bestaand beleid            7.625             7.627             7.644             7.604  

Lasten nieuw beleid                479                 229                 345                 462  

Bels Lijntje                  15                    -                      -                      -    

Vervangen plantsoenen en berm                  40                    -                      -                      -    

Verplaatsen standplaats bomen                  45                    -                      -                      -    

Achterstallig onderhoud groensingels                  50                    -                      -                      -    

Antennebeleid                  15                    -                      -                      -    

Implementatie Omgevingswet                200                    -                      -                      -    

Kapitaallasten investeringen 2019                114                 229                 345                 462  

Baten nieuw beleid                  20                   63                 108                 152  

Kapitaallasten t.l.v. rioolrecht                   20                   63                 108                 152  

Exploitatieresultaat            8.084             7.793             7.881             7.914  

Mutatie reserve bestaand beleid              -137               -122               -122               -122  

Mutatie reserve nieuw beleid              -365                    -                      -                      -    

Saldo            7.582             7.671             7.759             7.792  

          

Investeringsplan 2019 (bedragen x € 1.000)  2019   2020   2021   2022  

Totaal            1.937             2.361             2.408             2.458  

Bushaltes                  50                    -                      -                      -    

Verkeersplateaus Pastoorsbuurt                130                    -                      -                      -    

Infraplan            1.185             1.209             1.233             1.258  

Openbare verlichting                125                    -                      -                      -    

Aanplant nieuwe bomen                  20                    -                      -                      -    

Speeltoestellen                  30                    -                      -                      -    

Riolering                244             1.008             1.028             1.050  

Rioolgemalen                153                 144                 147                 150  
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Programma 3 Bedrijvigheid 

 

 
 
Ambitie 
 
- Goirle is een be-leefgemeente, een gemeente waar het goed leven is en waar van alles te 

beleven is. Goirle kenmerkt zich door een goede combinatie van wonen en recreëren 
(Economische agenda gemeente Goirle 2015 – 2020). 

- Goirle heeft een goed vestigingsklimaat (Economisch beleid, toekomstvisie).  
- Bestaande bedrijven en werkgelegenheid blijven behouden in Goirle (Economische agenda 

gemeente Goirle 2015-2020).  
- Het centrum van Goirle is bereikbaar, aantrekkelijk en levendig en biedt ruimte voor (veilige) 

horeca, evenementen, markt, winkels en wonen (Bestuursakkoord, evenementenbeleid). 
- De aantrekkelijkheid van Goirle mag ook buiten Goirle meer algemene bekendheid krijgen. 
 
Indicatoren 
 
 
Verbonden partijen 
 
- Midpoint: Bevorderen en stimuleren van regionale economische ontwikkelingen in de regio Hart  

van Brabant. 
 
Activiteiten in 2019 
 
- We ronden het onderzoek naar de inrichting van het platform Trots op Goirle (toeristisch 

platform)  af. 
- We geven verdere invulling aan de visie Centrum Goirle, Grenzeloos Welkom. 
- We brengen de effecten van een autovrij Kloosterplein op de bereikbaarheid en de leefbaarheid 

van het centrum in beeld. 
- In het kader van city marketing zullen wij in 2019 in ieder geval de Streetrace subsidiëren. 
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Wat mag het kosten? 

 

 
 

Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 

Totaal lasten 654 727 728 

Totaal baten -472 -447 -454 

Saldo programma 182 280 273 

 

bedragen x € 1.000  2019   2020   2021   2022  

Saldo bestaand beleid                273                 272                 272                 271 

Lasten nieuw beleid                  20                   20                   20                   20  

Citymarketing                  20                   20                   20                   20  

Baten nieuw beleid                   -                      -                      -                      -    

Exploitatieresultaat                293                 292                 292                 291 

Mutatie reserve bestaand beleid                   -                      -                      -                      -    

Mutatie reserve nieuw beleid                   -                      -                      -                      -    

Saldo                293                 292                 292                 291 
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Programma 4 Bestuur en organisatie 

 

 
In dit programma komen de volgende thema’s aan de orde: 
4.1. Bestuur 
4.2. Dienstverlening 

 

Thema 4.1 Bestuur 

 

 
 
Ambitie 
 
- De zelfstandigheid van Goirle blijft gewaarborgd (bestuursakkoord). 
- Inwoners zijn betrokken bij de gemeente (bestuursakkoord). 
 
Indicatoren 
 
 
Verbonden partijen 
 
- Hart van Brabant: Vanuit de autonomie van het lokale bestuur vormgeven van samenwerking 

tussen gemeenten. 
 
Activiteiten in 2019 
 
- We realiseren het uitvoeringsprogramma ‘Samen halen we het beste uit ons zelf’ met de 

gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk. 
- We starten een ontwikkelingstraject om te komen tot een wendbare, veerkrachtige en 

toekomstbestendige ambtelijke organisatie. 
- We voeren het uitvoeringsplan 2019 van de Strategische Meerjarenagenda 2016 – 2020 Hart van 

Brabant uit. 
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Thema 4.2 Dienstverlening 

 

 
 
Ambitie 
 
- De kwaliteit van de dienstverlening is uniform en meetbaar (bestuursakkoord). 
 
Indicatoren 
 
 
Verbonden partijen 
 
Niet van toepassing. 
 
Activiteiten in 2019 
 
- We formuleren een visie op dienstverlening en stellen een uitvoeringsagenda op. 
- We ronden een onderzoek af naar de mogelijkheid van invoeren van een klantcontactcentrum 

(KCC).  
- We maken de keuze of we aansluiten bij Hilvarenbeek en Oisterwijk voor een nieuw pakket voor 

Burgerzaken. 
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Wat mag het kosten? 

 
 

Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 

Totaal lasten 1.788 2.222 1.865 

Totaal baten -582 -461 -282 

Saldo programma 1.206 1.762 1.583 

 
 

bedragen x € 1.000  2019   2020   2021   2022  

Saldo bestaand beleid            1.583             1.517             1.517             1.517  

Lasten nieuw beleid                100                    -                      -                      -    

Werkzaamheden t.b.v. Goolse democratie                100                    -                      -                      -    

Baten nieuw beleid                   -                      -                      -                      -    

Exploitatieresultaat            1.683             1.517             1.517             1.517  

Mutatie reserve bestaand beleid                -66                    -                      -                      -    

Mutatie reserve nieuw beleid              -100                    -                      -                      -    

Saldo            1.517             1.517             1.517             1.517  
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Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead 

 

 
In dit programma komen de volgende thema’s aan de orde: 
5.1. Algemene dekkingsmiddelen  
5.2. Overhead 
 

Thema 5.1 Algemene dekkingsmiddelen 

 

 
 
Ambitie 
 
- Op korte en lange termijn voorzien in voldoende financiële middelen om mogelijkheden en 

ambities met elkaar in evenwicht te houden. 
 
Indicatoren 
 
 
Verbonden partijen 
 
- NV Bank Nederlandse Gemeenten: Het beperken van de kosten van maatschappelijke 

voorzieningen. 
- NV Brabant Water: Veilig stellen van de belangen van de eigen inwoners in het 

verzorgingsgebied. 
- NV Tilburgse Waterleidingmaatschappij. 
 
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 
 

 Lasten Baten 

- Algemene uitkering gemeentefonds 71 31.925 

- Lokale heffingen geen bestedingsdoel (paragraaf lokale heffingen)  4.789 

- Overige algemene dekkingsmiddelen 71 506 

o Dividend (paragraaf verbonden partijen)  21 

o Saldo van de financieringsfunctie (paragraaf financiering)  286 

o Onvoorzien 71  

o Overige algemene dekkingsmiddelen  199 

Totaal algemene dekkingsmiddelen 142 37.220 

 
- 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 gemeente Goirle draagt vennootschapsbelasting af over de winsten die behaald worden uit 

de grondexploitatie. We hebben in 2019 nog geen raming opgenomen voor de af te dragen 
vennootschapsbelasting. 

- De algemene uitkering is opgebouwd uit een algemeen deel, aangevuld met een aantal 
specifieke integratie-uitkeringen. In onderstaande tabel wordt deze opbouw in beeld gebracht.  
Vanuit de algemene uitkering betalen we rechtstreeks een bedrag voor de taken die door of 
namens de VNG worden uitgevoerd. 
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Algemene uitkering (bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Algemene uitkering 27.964 28.998 29.884 30.713 

Integratie- en decentralisatie uitkeringen 260 272 262 262 

Impuls brede scholen combinatiefuncties (DU) 63 63 63 63 
Vergunningverlening, toezicht en handhaving (IU) 58 58 58 58 
Voorschoolse voorziening peuters (DU) 46 58 69 69 
Armoedebestrijding kinderen (DU) 72 72 72 72 
Schulden en armoede 21 21 0 0 

Integratie uitkering sociaal domein 3.701 3.587 3.493 3.431 

Beschermd wonen (IU) - 1 0 0 0 
Voogdij/ 18+ (IU) 1.127 1.127 1.127 1.127 
Participatie (IU) 2.575 2.460 2.366 2.304 

Totaal uitkering gemeentefonds 31.925 32.857 33.639 34.406 

 

Thema 5.2 Overhead 

 

 
 
Berekening van de overhead (bedragen x € 1.000) 
 

 2018 2019 

- Totale kosten voor de overhead 5.262 5.868 

- Opslag op directe salarislasten (toegepast bij afvalstoffenheffing en 
rioolrecht) 

92% 89% 

- Overhead toe te rekenen aan grondexploitaties en kapitaalwerken 610 687 

- Percentage overhead 9,12% 9,20% 

 
De stijging in de totale kosten voor de overhead wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van 
de lonen, de uitbreiding van de formatie en de overgang van automatisering naar Equalit. 
 
Indicatoren 
 
 
Verbonden partijen 
 
Niet van toepassing. 
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Wat mag het kosten? 

 
 

Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 

Totaal lasten 11.225 12.367 8.792 

Totaal baten -45.760 -47.228 -40.372 

Saldo programma -34.536 -34.861 -31.580 

 

bedragen x € 1.000  2019   2020   2021   2022  

Saldo bestaand beleid        -31.580         -31.606         -31.704         -31.727  

Correctie nieuw beleid           -2.400           -1.588           -1.635           -1.387  

Correctie saldo reserves           2.138             1.043             1.007                632  

Lasten nieuw beleid            1.320                 966                 940                 721  

Personeel, uitbreiding formatie                867                 817                 792                 573  

Organisatieontwikkeling                100                    -                      -                      -    

Prioritair project gegevensmanagement                  25                    -                      -                      -    

Zaakgericht werken                  96                   10                   10                   10  

Informatiebeveiliging en privacy                  30                   30                   30                   30  

Aanbesteding modernisering BRP                  60                   60                   60                   60  

Ontwikkeling KCC                  50                    -                      -                      -    

Communicatie                  33                   25                   25                   25  

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren                  35                    -                      -                      -    

Kapitaallasten investeringen 2019                  24                   24                   23                   23  

Baten nieuw beleid                   -          

Exploitatieresultaat        -30.522         -31.185         -31.392         -31.761  

Mutatie reserve bestaand beleid                -43                 119                 132                 186  

Mutatie reserve nieuw beleid              -565               -244               -219                    -    

Saldo        -31.130         -31.310         -31.479         -31.575  

     

Investeringsplan 2019 (bedragen x € 1.000)  2019   2020   2021   2022  

Totaal                200                    -                      -                      -    

Vervanging meubilair                200                    -                      -                      -    
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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. In de begroting is in financiële zin al rekening gehouden met de gewijzigde 

tarieven.  

- Lokale algemene belastingen worden gecorrigeerd  

voor maximaal de inflatie op basis van de prijsindex voor  

gezinnen. Voor de onroerende-zaakbelasting (OZB) geldt  

het inflatiepercentage periode mei 2017-mei 2018.  

- Tarieven voor heffingen worden bepaald uit het oogpunt  

van  kostendekkendheid waarbij we de lasten voor  

kwijtschelding  en eventuele BTW-component als  

kostenpost meenemen in de berekening. Hondenbelasting  

wordt gezien  als een heffing, niet als een algemene belasting. 

- De 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.  

- Tarieven toeristenbelasting zijn bepaald op basis van onderzoek, in lijn met omliggende 

gemeenten. De opbrengst komt, na aftrek van de perceptiekosten, voor maximaal 50% ten 

goede aan de Vereniging Recreatie en Toerisme. Het overige deel komt ten goede van de 

algemene middelen. 

- De OZB is gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2018. De prognose van de 

waardeontwikkeling is in oktober bekend en wordt dan verwerkt. Dit kan effect hebben voor de 

netto lasten van de belastingplichtige. Het effect op de netto lasten  van de belastingplichtige is, 

bij een gemiddelde waardeontwikkeling, gelijk aan het inflatie-percentage. 
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Geraamde inkomsten 

 

 
 
Belastingen en heffingen vormen circa 16,88% van de gemeentelijke baten. Naar verwachting is de 

opbrengst in 2019 naar verwachting zo’n € 10,9 miljoen.  

 
Inzicht in kostendekkendheid 

 

 Afval- 

stoffen- 

heffing 

Riool- 

heffing 

Markt- 

gelden 

Honden- 

belas- 

ting 

Leges 

Titel 1 Titel 2 Titel 3 

Taakveld 7.3 7.2 3.3 Divers Divers 8.1/8.3 Divers 

Netto kosten taakveld 1.837 1.971 9 85 265 569 52 

 Kosten, incl. rente 2.270 1.981 11 85 265 569 52 

 Inkomsten, excl. Heffing 433 10 2 0 0 0 0 

Toe te rekenen kosten 496 359 7 3 118 406 46 

 6.3 Kwijtschelding 37 9 0 3 0 0 0 

 Overhead, incl. rente 30 163 6 0 118 406 46 

 BTW 429 187 1 0 0 0 0 

Totale kosten 2.333 2.330 16 88 383 791 98 

Opbrengst heffingen 2.102 2.110 13 88 327 795 23 

Mutatie met voorziening 232 219 0 0 0 0 0 

Dekkingspercentage 90% 91% 80% 100% 89% 81% 24% 

 
Voor de marktgelden is de toezegging gedaan om een inspanningsverplichting te leveren om in drie 

jaar te groeien naar 80% kostendekkendheid. Dit bereiken we in 2019. 

 
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 2019 van € 273.000,00 (in 2018: € 260.000,00). 
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Tarievenoverzicht huishoudens 

 

 Nederland 

2018 

 Goirle 

 2018 2019 

OZB eigenaar woningen 0,1180%  0,1179% 0,1142% 

OZB eigenaar/gebruiker niet-woningen 0,4783%  0,4331% 0,4318% 

Afvalstoffenheffing € 253,00  € 177,36 € 237,24 

Rioolheffing € 194,00  € 196,46 € 184,73 

Bruto woonlasten € 721,00  € 680,46 € 733,74 

Hondenbelasting € 49,84  € 44,16 € 45,00 

 
 

Kwijtscheldingen 

 

Een gemeente heeft de mogelijkheid 

om kwijtschelding te verlenen voor 

een aantal    gemeentelijke 

heffingen. De gemeente  Goirle 

heeft dit geregeld in de  verordening 

kwijtschelding gemeentelijke 

belastingen 2016. In de begroting 

2019 is in totaal een bedrag van € 

49.000,00 aan kwijtscheldingen 

geraamd. De gemeente Oisterwijk 

verzorgt de uitvoering van de 

kwijtschelding, binnen  

de samenwerking Belastingen 

Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. 
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Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 

 
 
Uitgangspunten 

 
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 en de aanwezige risico’s. Het beleid ten aanzien van 
risicomanagement is vastgelegd in de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement (Raad, 15 
maart 2011). 
- Een ratio weerstandsvermogen tussen 1,0 en 1,4 is voldoende. 
- De minimale omvang van de algemene reserve en de algemene reserve grondexploitatie zijn 

beide vastgesteld op € 2 miljoen. De vrije ruimte (de waarde boven de € 2 miljoen) wordt 
betrokken bij de berekening van de weerstandscapaciteit. 

- 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). 

 
Ratio weerstandsvermogen 

 
 

 
De weerstandscapaciteit bedraagt zo’n  
€ 7,2 miljoen en wordt primair gevoed 
vanuit: 
- Stille reserves: overwaarde op panden, 
gronden en financiële bezittingen 
- Onbenutte belastingcapaciteit: indicatie 
voor mogelijke vergroting van inkomsten 
- De algemene weerstandsreserve 

 
 
 
De ingeschatte risico’s zijn nader  
gespecificeerd in de risicokaart. De  
totale omvang van de risico’s  
bedraagt zo’n € 3,6 miljoen en doen  
zich primair voor in het sociaal 
domein. De top 3 aan risico’s zijn: 
1. Jeugdzorg 
2. (Ziekteverzuim) personeel 
3. Maatschappelijke voorziening WMO 
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De ratio weerstandsvermogen wordt berekend voor de financiële positie van de gemeente als totaal 
en specifiek voor de grondexploitatie 
Ratio weerstandsvermogen 

gemeente 
= 

Weerstandscapaciteit 
= 

7.200 
= 2,02 

Risico’s 3.560 

 
Ratio weerstandsvermogen 

grondexploitatie 
= 

Weerstandscapaciteit 
= 

2.142 
= 142,8 

Risico’s 15 

 
De ratio weerstandsvermogen exclusief de grondexploitatie is redelijk. Op basis van onze Nota 
weerstandsvermogen en risicomanagement wordt voor de berekening van de ratio 60% genomen 
van de in beeld gebrachte risico's omdat niet alle risico's zich tegelijkertijd voordoen. 
Voor 2019 achten wij de genoemde risico's reëel reden waarom we nu het totale bedrag van de 
risico's meenemen in de berekening. 
De ratio weerstandsvermogen voor de grondexploitatie is uitstekend. 
 

Kengetallen: inzicht in financiële positie van de gemeente 

 
Voor de signaleringswaarden  

sluiten we aan bij de  

waarden zoals deze door  

toezichthouders bij gemeenten  

wordt gehanteerd.  

 

 

 
                                                                                     

Netto schuldquote: 
- Niveau van 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 een 

    positief sluitende begroting. In het  

    begrotingsjaar is sprake van een negatief  

    sluitende begroting. 

    

 
       
 
                                         Belastingcapaciteit:    

                             - De ruimte die een gemeente heeft om zijn     
           belastingen te verhogen wordt vaak  
           gerelateerd aan de totale woonlasten.  

                                   - Zichtbaar effect van verlaging lokale  

                                lasten in 2016.  

                         - De gemeente heeft ruimte om – indien er      

aanleiding ontstaat om de inkomsten te vergroten – de 

lokale belastingen te verhogen.  

 
Algemene conclusie 

De financiële kengetallen laten een positief beeld zien van de financiële positie van de gemeente. 

Alle kengetallen laten een laag tot gemiddeld risico zien, met de nadruk op laag.  
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Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 

 

 
In deze paragraaf worden de kaders bepaald voor het onderhoud van infrastructuur, voorzieningen 

en gebouwen. Dit is van belang omdat kapitaalgoederen: 

- Blijvend een groot beslag op de gemeentelijke begroting leggen. 

- Nodig zijn om de programmadoelen van de gemeente te realiseren. 

- Het gezicht van de gemeente zijn. 

 

Er is een direct verband tussen deze paragraaf, de staat van reserves en voorzieningen en het 

investeringsplan. In deze paragraaf worden alle kapitaallasten inzichtelijk gemaakt. Voor een deel 

worden deze kapitaallasten gedekt vanuit reserves en voorzieningen. Kapitaallasten zijn de optelsom 

van rente en afschrijving op investeringen. Aan de lasten die in deze paragraaf worden weergegeven 

liggen onderhouds- en uitvoeringsplannen ten grondslag die door de raad zijn vastgesteld: 

- Wegen: Wegenbeleidsplan 2014 - 2023 

- Riolering: Verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (V-GRP 2015 – 2019) 

- Groen: Groenstructuurplan 2014 

- Gebouwenbeheerplan Gemeente Goirle 2017 – 2026 

- Speelruimteplan 

- Algemeen: Integraal beheer- en onderhoudsplan (IBOR 2011) 

 

Achterstallig onderhoud: 
- De voorbereidingen voor de aanleg van de rotonde Poppelseweg-Turnhoutsebaan zijn stilgelegd 

in afwachting van de uitkomst van de proeftuin 'Natuurlijk Ondernemen'.  
- In 2019 lossen we het achterstallig onderhoud aan de gemalen op, die zichtbaar is geworden na 

het installeren van de nieuwe telemetrie ( meet en regeltechniek gemalen). 
- Aan de locatie Sint Jansstraat 1-03 is in afwachting van besluitvorming over de toekomst van het 

gebruik geen onderhoud gepleegd. 
- De raad heeft besloten dat 't Zorgcentrum  aan de Thomas van Diessenstraat 4 te Goirle blijft 

gehuisvest.  Daarom zullen de dakbedekking op de platte daken en de goten van de hellende 
daken van dat pand worden vervangen. 
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Inclusief de nieuwe investeringen heeft de gemeente Goirle de volgende (kapitaal)lasten opgenomen 

in de begroting: 

 

Overzicht kapitaallasten en onderhoudslasten (bedragen x € 1.000) 

  2019 2020 2021 2022 

Wegen, straten en pleinen 1.537 1.607 1.664 1.722 

 Exploitatielasten onderhoud 509 509 509 509 

 Kapitaallasten bestaand beleid 957 955 940 926 

 Kapitaallasten nieuw beleid 71 143 215 287 

Verlichting 273 271 270 270 

 Exploitatielasten onderhoud 213 213 213 213 

 Kapitaallasten bestaand beleid 52 51 50 50 

 Kapitaallasten nieuw beleid 8 7 7 7 

Groen 1.306 1.306 1.306 1.305 

 Exploitatielasten onderhoud 1.289 1.289 1.289 1.289 

 Kapitaallasten bestaand beleid 16 16 16 15 

 Kapitaallasten nieuw beleid 1 1 1 1 

Speelplaatsen 89 88 83 79 

 Exploitatielasten onderhoud 35 35 35 35 

 Kapitaallasten bestaand beleid 50 49 44 4 

 Kapitaallasten nieuw beleid 4 4 4 4 

Riolering 2.001 1.984 2.009 2.053 

 Exploitatielasten onderhoud 1.082 1.082 1.082 1.082 

 Kapitaallasten bestaand beleid 899 839 819 819 

 Kapitaallasten nieuw beleid 20 63 108 152 

Totaal 5.206 5.256 5.332 5.429 
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Paragraaf Financiering 

 

 
De financieringsparagraaf is een instrument voor het sturen, beheersen en controleren van de 
financieringsfunctie. De paragraaf geeft aan hoe de gemeente Goirle haar activiteiten financiert, wat 
de gevolgen hiervan zijn voor de begroting (lees rentelasten) en welke risico’s er worden gelopen. De 
gemeente is hierbij gehouden aan de Wet Fido en het eigen Treasurystatuut. 
 
Financieringsbehoefte 

 
Om de financieringsbehoefte te  
berekenen wordt de boekwaarde  
van de activa en de  
bouwgrondexploitaties per  
1 januari afgezet tegen de som  
van het eigen vermogen,  
de voorzieningen en de 
langlopende leningen per  
1 januari. Voor zover de  
financieringsbehoefte past binnen 
de kasgeldlimiet worden  
kasgeldleningen aangetrokken.  
Indien de financieringsbehoefte  
groter is dan de kasgeldlimiet wordt afgewogen of het nodig is om een nieuwe langlopende lening af 
te sluiten. De financieringsbehoefte overstijgt de marge van de kasgeldlimiet. 
 
Financiële risico's in beeld 

 

Risico Norm Toelichting 

Renterisico 
vlottende schuld 

Kasgeldlimiet: 8,5% 
van begrotingstotaal 

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

Renterisico vaste 
schuld 

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

Bij de bepaalde kasgeldlimiet dient voor € 12,8 
miljoen aan vaste geldleningen te worden 
opgenomen. De gemeente Goirle voldoet aan de 
renterisiconorm. 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 verstekken 
van een gemeentegarantie geschiedt bij raadsbesluit en wordt voor 
komend jaar niet verwacht. 
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Berekening renterisiconorm (bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 

1a Renteherziening op vaste schuld o/g 0 0 0 0 
1b Renteherziening op vaste schuld u/g 0 0 0 0 

2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a – 1b) 0 0 0 0 
3a Nieuw aangetrokken vaste schuld 0 0 0 0 
3b Nieuw uitgezette lange leningen 0 0 0 0 

4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a – 3b) 0 0 0 0 
5 Betaalde aflossingen 2.015 2.015 2.015 2.015 
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 0 0 0 0 
7 Renterisico’s op vaste schuld (2 + 6) 0 0 0 0 
 Berekening renterisiconorm     

8 Begrotingstotaal per 1 januari 63.783 63.783 63.783 63.783 
9 Het vastgestelde percentage ter zake 20 20 20 20 
10 Renterisiconorm (8 x 9) 12.756 12.756 12.756 12.756 
11 Ruimte boven/ onder renterisiconorm (10 – 7) 12.756 12.756 12.756 12.756 
 
Rente-omslag (ook wel rekenrente) en renteresultaat 

 
- Voor de berekening van de renteomslag volgen we de methodiek uit de BBV notitie rente 2017. 
- We berekenen de maximaal toegestane rente over het eigen vermogen. 
- De renteomslag voor 2019 bedraagt 1,85%. Dit ronden we af op 2%. 
- De externe en interne rente worden door middel van de renteomslag via de kapitaallasten 

doorberekend aan de taakvelden. 
- De bespaarde rente  en het renteresultaat als gevolg van afronding van het 

renteomslagpercentage vormen gezamenlijk het renteresultaat op het taakveld treasury. Dit is 
een algemeen dekkingsmiddel. 

 
Renteschema voor 2019 (bedragen x € 1.000) 

De externe rentelasten over de korte en lange financiering 811  
De externe rentebaten over de korte en lange financiering - 52  
Saldo rentelasten en rentebaten   759 

Rente over eigen vermogen 602  
Rentetoevoeging aan reserves - 424  
Bespaarde rente  178 

Rente-resultaat als gevolg van afronding van het renteomslagpercentage  108 

Renteresultaat op het taakveld Treasury  286 
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Paragraaf Bedrijfsvoering 

 

Ambities 

 
- De ambtelijke organisatie is krachtig en dienstbaar (Bestuursakkoord). 
 
Activiteiten in 2019 

 
- In het kader van de samenwerkingsagenda met Oisterwijk en Hilvarenbeek ronden we de 

volgende prioritaire projecten af: harmonisering van de financiële administratieve processen, 
gegevensmanagement en de migratie naar Equalit. 

- We brengen de benodigde capaciteit van de ambtelijke organisatie (143,62 fte totaal) in lijn met 
het takenpakket van de gemeente en onze visie op een compacte en slagvaardige organisatie. 

- Samen met Oisterwijk en Hilvarenbeek bereiden we de invoering van de Wet Normalisering 
Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020 voor. 

- Het college legt bij de jaarrekening een Verklaring Informatiebeveiliging af conform de 
voorschriften uit het landelijk programma ENSIA. 

- We ronden het project zaakgericht werken af en dit wordt opgenomen in de reguliere processen. 
- We ontwikkelen een stappenplan om onze nieuwe communicatievisie te concretiseren. 
- We stellen een plan van aanpak voor de organisatieontwikkeling op en voeren de eerste fase 

daarvan uit. 
 
Toelichting op de benodigde basisformatie  

 

Voor het bepalen van de benodigde basisformatie hebben we een analyse gemaakt van: 
- De kwetsbaarheden in de organisatie die leiden tot (oplopende) achterstanden, toename van 

werkdruk en het onvoldoende (kunnen) oppakken van zaken. 
- Autonome ontwikkelingen zoals de implementatie van de nieuwe omgevingswet en nieuwe 

wetgeving op het vlak van privacy, informatieveiligheid (in combinatie met open data), 
gegevensmanagement en digitale overheid. 

- De (bestuurlijke) ambities en uitdagingen zoals opgenomen in het bestuursakkoord en het 
interbestuurlijk programma. 

- De ambitie om vanuit een compacte en flexibele gemeentelijke organisatie en bestuurscultuur 
meer aan te sluiten bij de diversiteit in de Goirlese samenleving. Hierbij past een houding waarbij 
ruimte gegeven wordt voor innovatie en eigen kracht van onze inwoners en ondernemers. 

- Vanuit deze analyse en gesteund vanuit de uitgevoerde benchmark met andere gemeenten is 
gebleken dat er extra budget en capaciteit nodig is om de basisformatie op orde te brengen. In 
2019 zal er extra geïnvesteerd worden in het op orde brengen van de capaciteit binnen de 
bedrijfsvoering, leerplicht en duurzaamheid. Dit betekent een uitbreiding van 7,5 fte ten behoeve 
van onder meer dienstverlening, leerplicht en duurzaamheid. 
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Paragraaf Verbonden partijen 

 

 
Verbonden partijen kunnen zowel voor de realisatie van het beleid van de deelnemende partijen als 
voor de financiële gevolgen daarvan van majeure betekenis zijn. De visie en de beleidsvoornemens 
ten aanzien van verbonden partijen zijn vastgelegd in de nota verbonden partijen van de gemeente 
Goirle. Daarnaast worden de voorschriften uit de nota verbonden partijen BBV gevolgd. Het begrip 
verbonden partijen is in artikel 1, eerste lid, onderdeel b van het BBV als volgt gedefinieerd: "Een 
privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel 
belang heeft." De risico’s bij onze verbonden partijen vormen een integraal onderdeel van de 
risicokaart en daarmee van de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement. 
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Overzicht verbonden partijen 

 
 

Overzicht verbonden partijen 
(bedragen x € 1.000) 

Taak-
veld 

Bestuur Bij-
drage 

Belang Verw. 
resultaat 

Eigen vermogen Vreemd 
vermogen  

1 jan. 31 dec. 1 jan 31 dec 

Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam 

 
GGD Hart voor Brabant 
(Tilburg) 

7.1 Lid AB 736 
Bijdrage per 
inwoner 

0 9.276 8.666   

 Diamantgroep (Tilburg) 6.4 Lid AB 2.435 

Rijksuitkering 
Soc. 
Werkvoorzienin
g 

0 11.818 10.698 19.624 19.442 

 
Veiligheidsregio Midden en 
West Brabant (Tilburg) 

1.2 Lid AB 1.125 Inwoneraantal 0 15.034 14.133 43.461 53.043 

 
Omgevingsdienst Midden en 
West Brabant (Tilburg) 

8.3 
Lid AB 
 

146 
Ingebracht werk 
en 
inwoneraantal 

0 1.288 941 7.510 6.279 

 
Regionale Ambulance 
voorziening (Tilburg) 

1.2 Lid AB 0 Geen bijdrage 0 13.036 12.925 21.593 30.593 

 
Regio Hart van Brabant 
(Tilburg) 

0.1 Lid AB 98 
Bijdrage per 
inwoner 

0 56.436 20.949 17.688  

Deelnemingen 

 NV Brabant Water (Breda) 7.2 Aandeelhouder 0 40 aandelen 31 609.107 438.726   

 
NV Tilburgse Waterleiding 
Maatschappij (Tilburg) 

7.2 Aandeelhouder 0 450 aandelen -250 11.380  65.000  

 
NV Bank Nederlandse 
gemeenten (Den Haag) 

0.5 Aandeelhouder 0 12.636 aandelen 0     

Stichtingen en verenigingen 

 Midpoint (Tilburg) 3.1 Lid AB 98 
Bijdrage per 
inwoner 

0 56.436 20.949 17.688  
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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. De bijdrage die is 
opgenomen in de begroting 2019 is gebaseerd op de integratie uitkering Jeugd volgens de 
septembercirculaire 2017 en bedraagt € 4.051.000,00. Er wordt afgerekend op basis van 
werkelijk verbruik. 

- Vanaf 2019 worden er tekorten verwacht bij de exploitatie van de Diamantgroep die in de eerste 
jaren nog opgevangen kunnen worden ten laste van de weerstandsreserve. De Diamantgroep 
heeft een strategienota ontwikkeld die in 2018 gereed moet zijn. In die nota worden keuzes 
voorgelegd die op termijn weer moeten leiden tot een sluitende exploitatie. Die keuzes leiden 
ook tot een aangepaste begroting, in ieder geval vanaf 2020. 

- De BNG keert jaarlijks dividend uit. Dit is naar verwachting € 21.000,00. 
- De Tilburgse Waterleiding Maatschappij is feitelijk overgenomen door Brabant Water. Er is al 

jaren een geschil over de vergoeding van de overname van de eigendommen van TWM. 
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Paragraaf Grondbeleid 

 

 
Het grondbeleid heeft invloed op en een relatie met vrijwel alle programma’s: 
- Leefomgeving voor ruimtelijke ontwikkeling, wonen en verkeer 
- Inwoner voor cultuur, sport en recreatie 
- Bedrijvigheid voor economische structuur 
Het beleid is vastgelegd in de Nota Grondbeleid. De risico’s bij onze verbonden partijen vormen een 
integraal onderdeel van de risicokaart en daarmee van de paragraaf weerstandsvermogen en 
risicomanagement. Wel wordt de ratio weerstandsvermogen grondexploitaties apart berekend. In 
2019 zal een herijking van het grondbeleid worden vastgesteld waarin ook aansluiting wordt gezocht 
met de notitie grondexploitatie van de commissie BBV. Dit raakt onder meer het onderwerp van 
tussentijdse winst- en verliesneming. 
 
Complexen in exploitatie 

 

De Boschkens (Goirle) 

Boekwaarde 1-1-2018 - € 4.355 Winstcapaciteit  (EW) - € 7.196 

Doel In 2019 worden de waterwoningen uit fase 5A gebouwd. Dit geldt ook 
voor de 41 woningen in fase 5E. Voor fase 7 van Boschkens (het Barbara 
Benz Park) moet een definitieve verkaveling worden gemaakt voordat 
kan worden gestart met het opstellen van een concept 
bestemmingsplan. Ook is een belangstellendenregistratie via de website 
gestart. Naar verwachting kan niet eerder dan in 2020 worden begonnen 
met het uitgeven van de vrije sector kavels. 

Tijd Totale afronding is voorzien in 2025. 

Budget In 2017 is er een winstneming gedaan van € 3.666.042,00. De 
verwachting is dat er, op basis van de huidige realisatie in 2018 tot nu 
toe, € 905.000,00 winst genomen moet worden. Bij de jaarrekening 2018 
wordt berekend wat de werkelijke winstneming over 2018 is. 

 

Heisteeg (Ruimte voor Ruimte in Riel) 

Boekwaarde 1-1-2018 - € 144 Winstcapaciteit (EW) - € 305 

Doel 28 kavels zijn verkocht aan de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor 
Ruimte. Voor vijf van deze kavels moet nog een in het bestemmingsplan 
vastgestelde wijzigingsbevoegdheid worden gevolgd. Deze lagen 
voorheen binnen de milieucontour van het naastgelegen bedrijf. De 
overige 23 kavels zijn ook nog niet allemaal verkocht. Met name voor de 
grotere kavels langs de Alphenseweg/ Dorpsstraat is geen belangstelling. 
In overleg met omwonenden en de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte 
voor Ruimte wordt gestudeerd op een andere invulling van deze strook. 

Tijd Totale afronding is voorzien in 2020. 

Budget In 2017 is er een winstneming gedaan van € 250.216,00. De verwachting 
is dat er, op basis van de huidige realisatie in 2018 tot nu toe, het bedrag 
aan additionele winstneming verwaarloosbaar is.   
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De complexen Zuidrand, hoek Thomas van Diessenstraat – Kloosterstraat, Maria Boodschap 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 
inmiddels door de marktpartijen is opgesteld en door middel van het bestemmingsplan. 
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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 2% kostenstijging en 3% loonkostenstijging. 

- Er is een rekenrente gehanteerd van 2%. Over het eigen vermogen is 2,01% rente berekend en 

1,15% bij de grondexploitaties. 

- De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 

2018. 

Nr. Omschrijving programma Lasten Baten Saldo 
     

1 Inwoner 27.759 -5.606 22.153 

2 Leefomgeving 24.589 -16.964 7.625 

3 Bedrijvigheid 728 -454 273 

4 Bestuur en organisatie 1.865 -282 1.583 

 Algemene dekkingsmiddelen en overhead 3.063 -37.686 -34.623 

 Overhead 5.283 -102 5.181 

 Subtotaal 63.287 -61.094 2.193 

 Mutaties reserves 446 -2.584 -2.138 

 Resultaat 63.733 -63.678 55 
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Meerjarenramingen 

 

 
Nr. Omschrijving 

programma 
2019 2020 2021 2022 

      

1 Inwoner 22.153 22.004 21.878 21.766 

2 Leefomgeving 7.625 7.627 7.644 7.604 

3 Bedrijvigheid 273 272 272 271 

4 Bestuur en organisatie 1.583 1.517 1.517 1.517 

 
Algemene 
dekkingsmiddelen en 
overhead 

-34.623 -35.685 -35.813 -36.201 

 Overhead 5.181 5.122 5.116 5.106 

 Subtotaal 2.193 857 615 63 

 Mutatie reserves -2.138 -1.043 -1.007 -632 

 Resultaat 55 -186 -392 -570 

 

  



48 
 

Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden 

 
 

 Programma/Taakveld  2018 2019 2020 2021 2022 

Inwoner 

Preventie 
        

5_1 Sportbeleid en activering L 403 327 327 327 327 

  B 0 0 0 0 0 

5_3 Cultuurpresentatie, productie en 
participatie 

L 493 490 489 476 476 

  B -12 -12 -12 0 0 

6_2 Wijkteams L 1.798 1.679 1.679 1.679 1.679 

  B -67 -69 -69 -69 -69 

7_1 Volksgezondheid L 839 850 833 833 833 

  B -10 0 0 0 0 

5_2 Sportaccommodaties L 1.251 1.344 1.339 1.330 1.325 

  B -319 -399 -399 -399 -399 

5_6 Media L 474 478 478 478 477 

  B 0 0 0 0 0 

Onderwijs 
        

4_2 Onderwijshuisvesting L 1.416 1.457 1.443 1.432 1.421 

  B -16 -16 -16 -16 -16 

4_3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken L 1.014 1.049 1.061 1.072 1.040 

  B -67 -67 -67 -67 -67 

4_1 Openbaar basisonderwijs L 53 54 54 54 54 

  B 0 0 0 0 0 

Hulp en ondersteuning 
        

6_1 Samenkracht en 
burgerparticipatie 

L 2.479 2.098 2.089 2.089 2.088 

  B -196 -195 -195 -195 -195 

6_3 Inkomensregelingen L 5.918 5.807 5.807 5.785 5.785 

  B -4.371 -4.371 -4.371 -4.371 -4.371 

6_4 Begeleide participatie L 2.712 2.480 2.348 2.249 2.172 

  B 0 0 0 0 0 

6_5 Arbeidsparticipatie L 851 497 514 519 534 

  B -36 0 0 0 0 

6_6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) L 1.236 1.194 1.144 1.144 1.144 

  B -15 -13 -13 -13 -13 

6_71 Maatwerkdienstverlening 18+ L 3.054 3.029 3.079 3.079 3.079 

  B 769 -257 -257 -257 -257 

6_72 Maatwerkdienstverlening 18- L 5.146 4.333 4.333 4.333 4.333 

  B -866 -207 -207 -207 -207 

6_82 Geëscaleerde zorg 18- L 560 593 593 593 593 

  B 0 0 0 0 0 
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Leefomgeving 

Slim omgaan met ruimtegebruik 
        

2_1 Verkeer en vervoer L 3.055 3.042 3.033 3.018 3.003 

  B -181 -184 -184 -184 -184 

5_5 Cultureel erfgoed L 984 984 983 983 982 

  B -55 -56 -56 -56 -56 

5_7 Openbaar groen en (openlucht) 
recreatie 

L 1.372 1.355 1.354 1.349 1.344 

  B -3 -3 -3 -3 -3 

8_1 Ruimtelijke ordering L 925 531 531 531 527 

  B -92 -104 -104 -104 -104 

8_3 Wonen en bouwen L 1.448 1.198 1.182 1.171 1.171 

  B -756 -751 -751 -751 -751 

2_2 Parkeren L 233 238 237 237 237 

  B -68 -63 -63 -63 -63 

7_5 Begraafplaatsen en crematoria L 1 1 1 1 1 

  B 0 0 0 0 0 

8_2 Grondexploitatie (niet-
bedrijventerrein) 

L 7.564 10.674 10.674 10.674 10.674 

  B -7.564 -10.674 -10.674 -10.674 -10.674 

Verstandig omgaan met natuurl hulpbron. 
        

7_2 Riolering L 1.861 1.982 1.921 1.901 1.901 

  B -2.190 -2.339 -2.278 -2.259 -2.259 

7_3 Afval L 2.194 2.270 2.270 2.270 2.226 

  B -2.627 -2.766 -2.766 -2.766 -2.766 

7_4 Milieubeheer L 598 600 590 586 586 

  B -1 -1 -1 -1 -1 

Zorg voor veilige leefomgeving 
        

1_1 Crisisbeheersing en brandweer L 1.051 1.212 1.257 1.304 1.341 

  B 0 0 0 0 0 

1_2 Openbare orde en veiligheid L 589 502 494 502 494 

  B -10 -23 -23 -23 -23 

Bedrijvigheid 

Bedrijvigheid 
        

3_1 Economische ontwikkeling L 272 255 255 255 255 

  B 0 0 0 0 0 

3_4 Economische promotie L 155 169 169 169 168 

  B -115 -117 -117 -117 -117 

3_3 Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

L 289 292 292 292 292 

  B -313 -319 -319 -319 -319 

5_4 Musea L 11 11 10 10 10 

  
 

B -18 -18 -18 -18 -18 
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Bestuur en organisatie 

Bestuur 
        

0_1 Bestuur L 1.568 1.314 1.298 1.298 1.298 

  B -4 -30 -30 -30 -30 

Dienstverlening 
        

0_2 Burgerzaken L 654 551 501 501 501 

  B -457 -252 -252 -252 -252 

Algemene dekkingsmiddelen en overhead 

Algemene dekkingsmiddelen 
        

0_61 OZB Woningen L 174 171 171 171 171 

  B -3.134 -3.223 -3.254 -3.270 -3.285 

0_7 Alg. uitkering en ov. uitk 
Gemeentefonds 

L 15 15 15 15 15 

  B -31.571 -31.925 -32.857 -33.639 -34.406 

0_10 Mutatie reserves L 5.800 446 446 446 446 

  B -9.901 -2.584 -1.489 -1.453 -1.079 

0_11 Resultaat vd rekening van 
baten/lasten 

L 0 0 0 0 0 

  B 0 0 0 0 0 

0_5 Treasury L 16 52 111 172 237 

  B -615 -684 -684 -684 -684 

0_62 OZB-niet Woningen L 19 20 20 20 20 

  B -1.442 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550 

0_64 Belastingen overig L 51 18 18 18 18 

  B -104 -104 -72 -72 -72 

0_8 Overige baten en lasten L 907 2.787 2.641 3.357 3.794 

  B -362 -199 -245 -351 -459 

0_9 Vennootschapsbelasting (VpB) L 4 0 0 0 0 

  B 0 0 0 0 0 

Overhead 
        

0_4 Overhead L 5.384 5.283 5.224 5.218 5.208 

  B -100 -102 -102 -102 -102 

 

   2018 2019 2020 2021 2022 

 Totaal lasten  66.887 63.733 63.311 63.943 64.281 

 Totaal Baten  -66.887 -63.678 -63.498 -64.335 -64.850 

 Saldo   55 -186 -392 -570 
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Toelichting op de verschillen tussen de begroting 2019 en de begroting 2018 

 
In het bovenstaande  overzicht worden de cijfers gepresenteerd van de begroting 2018 en de 
(meerjaren) begrotingen 2019-2022. 
Omdat gekozen is voor een nieuwe programmastructuur is de vergelijkbaarheid tussen de jaren niet 
gemakkelijk te maken. Daarom wordt nu volstaan met een analyse op hoofdlijnen:  
- De algemene uitkering is gestegen door samen trap op, samen trap af systematiek omdat het rijk 

substantieel meer gaat uitgeven. 
- De OZB is hoger voornamelijk vanwege de volumegroei (onder andere vanwege de 

grenscorrectie Bakertand) en omdat het inflatiepercentage hoger is uitgevallen dan waarmee in 
de begroting 2018 rekening was gehouden (1,7% versus 1,0%). 

- Hogere opbrengst leges in het kader van de kostendekkendheidsgraad. 
- In de begroting 2019 is een bate meegenomen van € 60.000,00 structureel vanwege de te 

verwachten compensatie btw sportbesluit. Tot en met de begroting 2018 zijn de budgetten van 
het dagelijks beheer en onderhoud van sportparken netto geraamd. Vanwege het btw 
sportbesluit zijn de bedragen in de begroting 2019 bruto geraamd. Per saldo betekent dit een 
nadeel van € 108.000,00. 

- Op basis van ervaringsgegevens uit voorgaande jaren en het woningbouwprogramma is de 
raming van de leges omgevingsvergunning verhoogd met € 150.000,00. 

- De raming voor de budgetten huishoudelijke hulp worden reëel geraamd en naar beneden 
bijgesteld. Dit effect wordt grotendeels ingezet ter dekking van de hogere uitgaven collectief 
vervoer. 

- Voor 2019 (en latere jaren) is rekening gehouden met een stijging van de brutolonen van 3% en 
effectief betekent dit een last van 5% terwijl er voor 2018 rekening was gehouden met een 
stijging van 1%. Het percentage komt overeen met het percentage waarmee in de algemene 
uitkering rekening is gehouden. 

- In de begroting 2019 is rekening gehouden met een prijsstijging van 2% terwijl in de begroting 
2018 rekening was gehouden met een stijging van 1,5%. 

- Vanwege de overgang van ICT van de gemeente Tilburg naar Equalit stijgen de lasten. 
- De bijdragen aan de GGD en de Veiligheidsregio zijn op basis van hun (meerjaren) begrotingen in 

2019 hoger. 
- De formatie van het college is uitgebreid van 3,0 fte naar 3,6 fte. De financiële effecten hiervan 

zijn structureel verwerkt in de begroting. 
- De kosten voor het leerlingenvervoer zijn met ingang van 2019 € 20.000,00 per jaar hoger. 
- Vanwege een voordeel eenmalige opbrengst van de verkoop van gronden van de algemene 

dienst is een stelpost van € 40.000,00 vervallen.  
- Het vervallen van de stelpost te realiseren voordeel omdat meer kosten worden doorberekend 

aan (sport)verenigingen. Voor 2019 betekent dat een nadeel van € 50.000,00. 
- Er is rekening gehouden met een areaaluitbreiding voor onderhoud van wegen, straten, groen 

vanwege de grenscorrectie met Tilburg voor de Bakertand. 
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Toelichting op de meerjarenbegroting 2019-2022 

 
De mutaties in de meerjarenbegroting hebben betrekking op: 
- Een stijging van de salarislasten met 3% 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 1,7% vanwege de te verwachten prijsstijging (inflatie). 
- Een stijging van de inkomsten van derden met 1,7% 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_3 Afval worden tegen geraamd omdat het voordeel van 
de lagere kapitaallasten wordt verrekend met de opbrengsten c.q. 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 2019 is eenmalig beschikt over de AWR voor diverse eenmalige uitgaven. 
- Bij de beleidsintensiveringen voor de begroting 2019 is uitgegaan van een extra budget voor 

ContourdeTwern van € 100.000,00 ter ondersteuning van de werkgroep opvang statushouders. 
Vanaf 2020 wordt volstaan met een budget van € 75.000,00. 

- In het kader van de verdere digitalisering van de archiefvoorziening wordt rekening gehouden 
met een besparing vanaf 1 fte vanaf 2020. 
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Totaaloverzicht van incidentele baten en lasten 

 

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Saldo van de begroting (a)     

Incidentele lasten (b) 1.573 N 388 N 363 N 0 

 Verkiezingen 38    

 Buurtbemiddeling 7    

 Wachtgeld voormalige bestuurders 27    

 Integratie vluchtelingen 100 100 100  

 Eenmalige extra inzet personeel duurzaamheid 66    

 Kwaliteitscriteria VHT-taken 15    

 Leeftijdscheck 18    

 Onvoorziene uitgaven 36    

 Extra budget 2019 eenmalig 808    

 Ontwikkelingen in de formatie 458 288 263  

Incidentele baten (c) 1.632V 388 V 363 V 0 

 Onttrekking algemene reserve 1.473 288 263  

 Onttrekking reserve sociaal domein 100 100 100  

 Onderuitputting kapitaallasten 59    

Structureel saldo van de begroting (a-b+c) 59 V 0 0 0 

 
Toelichting op de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 

 
- Bestuur:   Dit zijn de salariskosten gemeenteraad, college, lokale rekenkamer  

en griffie. De formatie van het college is met het aantreden van het 
nieuwe college uitgebreid van 3,0 fte naar 3,6 fte. 

- Ontwikkeling:  De salariskosten stijgen met 11,5% (1.281.000,00 t.o.v. 2018). Dit is  
opgebouwd uit: 
o Periodieke verhoging voor medewerkers 
o Stijging brutosalarissen met 3% t.o.v. salarisniveau april 2018 

(per saldo stijgen de werkgeverslasten met ongeveer 5%) 
o Uitbreiding van de formatie van 124,61 fte naar 136,12 fte 

(conform besluit programmabegroting 2018) 
- Voormalig personeel: In 2019 heeft de raming betrekking op een personeelslid dat  

gedeeltelijk is afgekeurd. De gemeente is risicodrager. 
 
  



54 
 

Geprognosticeerde balans 

 

 

  Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo 

Bedragen x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Vaste activa             

Materiële vaste activa 60.493 69.497 68.561 67.749 66.905 66.032 

              

Financiële vaste activa             

Kapitaalverstrekking aan:             

- overige verbonden partijen 245 245 245 245 245 245 

Leningen aan:             

- deelnemingen 4 4 4 4 4 4 

Overige langlopende geldleningen 3.024 4.008 3.991 3.954 3.917 3.880 

  3.273 4.257 4.240 4.203 4.166 4.129 

              

Totale vaste activa 63.766 73.754 72.801 71.952 71.071 70.161 

             

Vlottende activa             

Voorraden             

Overige grond- en hulpstoffen 
              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

Niet in exploitatie genomen bouwgronden 
              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

Bouwgronden in exploitatie -4.294 -1.129 -1.563 -1.139 -908 -677 

Overig onderhanden werk 0 
              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

  -4.294 -1.129 -1.563 -1.139 -908 -677 

              

Uitzettingen met een rentetypische looptijd  <1 jaar           

Uitzettingen in 's Rijks schatkist 6.526 
              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

Vorderingen 6.914 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 

  13.440 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 

             

Liquide middelen 439 
              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

             

Overlopende activa 379 350 350 350 350 350 

              

Totaal vlottende activa 9.964 6.121 5.687 6.111 6.342 6.573 

             

TOTAAL ACTIVA 73.730 79.875 78.488 78.063 77.413 76.734 
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  Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo 

Bedragen x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Vaste passiva             

Reserves 30.491 30.361 26.803 25.925 25.155 24.695 

Gerealiseerd resultaat/prognose saldo 4.696 -885 -55 186 392 570 

Eigen vermogen 35.187 29.476 26.748 26.111 25.547 25.265 

              

Voorzieningen 3.440 3.847 3.614 3.474 3.206 3.086 

              

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar         

Onderhandse leningen van financiële 
instellingen 28.148 26.061 24.046 22.031 20.016 18.000 

Nieuw aan te trekken financiering 
              
-  

     9.97
7  13.160 15.527 17.724 19.463 

Waarborgsommen 
              

-  
              

-  
              

-  
              

-  
              

-  
              

-  

  28.148 36.038 37.206 37.558 37.740 37.463 

             

Totaal vaste passiva 66.775 69.361 67.568 67.143 66.493 65.814 

              

Vlottende passiva             

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar       

Banksaldi 
              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

Kasgeldlening 
              
-  5.014 5.420 5.420 5.420 5.420 

Overige vlottende schulden 4.027 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

 4.027 9.014 9.420 9.420 9.420 9.420 

              

Overlopende passiva 2.928 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

             

Totale vlottende passiva 6.955 10.514 10.920 10.920 10.920 10.920 

              

TOTAAL PASSIVA 73.730 79.875 78.488 78.063 77.413 76.734 
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Toelichting op investeringen 

 
Naast de nieuwe investeringen heeft de gemeente Goirle de afgelopen jaren investeringen gedaan in 
materiële vaste activa van zowel economisch als maatschappelijk nut. Daarnaast kent de gemeente 
Goirle een aantal financiële vaste activa. Deze zijn ook toegelicht in de paragraaf financiering. 
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Stand en verloop van de reserves en 
voorzieningen 

Toevoegingen (incl. rente)  Onttrekkingen (incl. aanwending)  Saldo 

(bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022  2018 2019 2020 2021 2022  2018 2019 2020 2021 2022 

Algemene (geblokkeerde) reserve (A) 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 

Bestemmingsreserves 4.441 416 339 315 278  5.342 4.021 1.275 1.124 788  23.152 19.547 18.611 17.802 17.292 

 Algemene weerstandsreserve 3.448 194 130 122 111  2.109 3.137 244 219 0  6.919 3.976 3.862 3.765 3.876 

 
Res. dekking onderhoud 
Turnhoutsebaan 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 

 Dekkingsreserve kapitaallasten 705 32 32 30 28  107 75 107 106 105  1.610 1.569 1.493 1.417 1.341 

 Res. Monumenten 6 17 12 12 0  12 12 12 12 0  40 45 45 45 45 

 Res. Turnhoutsebaan 47 2 2 0 0  2.193 0 121 0 0  117 119 0 0 0 

 
Res. egalisatie opbrengsten leges 
bouwvergunning 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  850 850 850 850 850 

 Res. dekking kapitaallasten sportpark 25 20 16 11 7  234 229 224 220 216  984 775 566 357 149 

 Res. Parkeerplaatsen  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  23 23 23 23 23 

 Res. Verfraaiing gemeente 25 0 0 0 0  17 11 11 11 11  223 212 201 190 179 

 Res. Volkshuisvesting 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  233 233 233 233 233 

 Res. 1-loket 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  29 29 29 29 29 

 Res. Huisvesting onderwijs 0 0 0 0 0  99 138 138 138 138  1.449 1.311 1.172 1.034 896 

 Res. Cultureel centrum 145 136 132 128 124  321 318 318 318 318  6.745 6.563 6.377 6.188 5.995 

 Res. Sociaal domein 0 0 0 0 0  250 100 100 100 0  850 750 650 550 550 

 Res. Blijverslening 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  500 500 500 500 500 

 Res. Duurzaamheidslening 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  500 500 500 500 500 

 Res. Vervanging inventaris 40 15 15 15 15  0 0 0 0 0  40 55 70 85 100 

Reserve grondexploitatie 1.518 46 47 49 50  4 0 0 0 0  4.334 4.381 4.429 4.478 4.528 
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 Algemene reserve grondexploitatie 1.513 42 43 44 45  4 0 0 0 0  4.111 4.153 4.197 4.241 4.286 

 Reserve bovenwijkse voorzieningen 5 4 4 5 5  4 0 0 0 0  223 228 232 237 242 

Totaal bestemmingsreserves (B) 5.959 462 386 364 328  5.346 4.021 1.275 1.124 788  27.486 23.928 23.040 22.280 21.820 

Totaal reserves (A+B) 5.959 462 386 364 328  5.346 4.021 1.275 1.124 788  30.361 26.803 25.925 25.155 24.695 

Voorzieningen 635 487 265 275 285  228 721 405 543 405  3.847 3.614 3.474 3.206 3.086 

 Voorz. Pensioenen (vm) bestuurders 70 70 70 70 70  4 30 100 100 100  2.132 2.172 2.142 2.112 2.082 

 Voorz. Verrekening afvalvolume 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  31 31 31 31 31 

 
Voorz. Onderhoud 
gemeentegebouwen 

565 185 195 205 215  224 240 305 443 305  722 667 557 319 229 

 Voorz. Egalisatie tarieven rioolrecht 0 0 0 0 0  0 219 0 0 0  962 744 744 744 744 

 Voorz. Egalisatie tarieven afvalstoffen 0 232 0 0 0  0 232 0 0 0  0 0 0 0 0 

Totaal reserves en voorzieningen 6.594 949 651 639 613  5.574 4.742 1.680 1.667 1.193  34.208 30.417 29.399 28.361 27.781 
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Toelichting reserves en voorzieningen 

 
Toelichting op de reserves  
 
Aan de volgende reserves wordt rente toegevoegd: algemene weerstandsreserve, dekkingsreserve 
kapitaallasten, reserve Turnhoutsebaan, reserve dekking kapitaallasten sportpark, reserve cultureel 
centrum, algemene reserve grondexploitatie, reserve bovenwijkse voorzieningen. Van de algemene 
(geblokkeerde) reserve, de reserve dekking onderhoud Turnhoutsebaan en van een bedrag van € 2 
miljoen van de AWR en een bedrag van € 2 miljoen van de algemene reserve grondexploitatie wordt 
de hierover berekende  rente als structureel dekkingsmiddel in de begroting meegenomen. Van de 
overige reserves wordt de berekende rente toegevoegd aan de AWR en mag incidenteel benut 
worden ter dekking van incidentele uitgaven. 
 
Voor nadere informatie over de reserves wordt verwezen naar de nota reserves en voorzieningen 
2018 die door de raad in 2018 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 2019 wordt een bedrag van € 70.000,00 in deze voorziening gestort vanwege de 
toekomstige verplichtingen voor het huidige College. 
 
Egalisatievoorziening tarieven riolering 
De stand van de voorziening egalisatie tarieven riolering bedraagt op 1 januari 2019 naar 
verwachting   € 962.384,00. Er wordt € 162.000,00 onttrokken aan deze voorziening. Deze 
onttrekking wordt ingezet om het tarief gebruikersheffing categorie 1 (verbruik tot 250 m3 water) te 
verlagen met circa € 15,00 t.o.v. 2018. Deze verlaging voor de gebruiker dient als een vorm van 
compensatie voor de tariefstijgingen van de afvalstoffenheffing. Daarnaast wordt er circa € 57.000,00 
onttrokken voor een eenmalig adviesbudget (opstellen vGRP en BRP). Het saldo van de voorziening 
zal op 31 december 2019 naar verwachting € 743.588,00 bedragen. 
 
Egalisatievoorziening tarieven afvalstoffenheffing 
De stand van de voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing bedraagt per 1 januari 2019 naar 
verwachting  € 0,00. Gelet op de nog wijzigende situatie rondom de inzameling van afval, worden de 
tarieven 2019 voor 90% kostendekkend berekend. Dit maakt dat er voor 2019 een onttrekking nodig 
is van circa € 232.000,00, omdat de geraamde opbrengsten de geraamde kosten niet volledig dekken. 
Het saldo van de voorziening zal naar verwachting op 31 december 2019 € 232.000,00 negatief 
bedragen. Dit wordt aangevuld door een onttrekking aan de AWR. 
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EMU saldo 

 

 

          

  Omschrijving 2018 2019 2020 

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 
(zie BBV, artikel 17c) 

4.102 2.193 860 
        
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3.114 3.024 3.000 
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de 

exploitatie 
245 255 265 

       
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans 

worden geactiveerd 
9.004 2.175 2.361 

       
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en 

overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in 
mindering zijn gebracht bij post 4 

                -                  -                  -  
       
       

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:       
 Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen 

verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord 
                -                  -                  -  

       
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken 

e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie 
staan) 

                -                  -                  -  
 

      
8 Baten bouwgrondexploitatie:       

 Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord                 -                  -                  -  
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover dit transacties 

4 30 30 
 met derden betreffen       

10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 
genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de 
reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die 
nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 

                -                  -                  -  
       
       
       

11 Verkoop van effecten:       
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) nee nee nee 
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de 

exploitatie?       
Berekend EMU-saldo -1.547 3.267 1.734 
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Bijlagen 
 

 
 
Bijlage 1a: Beleidsintensiveringen investeringen 
 
 

Investeringsplan 2019 

(bedragen x € 1.000) 

Investering  Kapitaallasten 

2019 2020 2021 2022  2019 2020 2021 2022 

1 Inwoners 38 0 0 0  4 4 4 4 

Vervanging SCAG 38 0 0 0  4 4 4 4 

2 Leefomgeving 1.937 2.361 2.408 2.458  115 229 346 461 

Bushaltes 50 0 0 0  3 3 3 3 

Verkeersplateaus Pastoorsbuurt 130 0 0 0  8 8 8 7 

Infraplan 1.185 1.209 1.233 1.258  71 143 215 287 

Openbare verlichting 125 0 0 0  8 7 7 7 

Aanplant nieuwe bomen 20 0 0 0  1 1 1 1 

Speeltoestellen 30 0 0 0  4 4 4 4 

Riolering 244 1.008 1.028 1.050  8 40 73 106 

Rioolgemalen 153 144 147 150  12 23 35 46 

5 Algemene dekkingsmiddelen 200 0 0 0  24 24 23 23 

Vervanging meubilair 200 0 0 0  24 24 23 23 

Totaal investeringen bruto 2.175 2.361 2.408 2.458  143 257 373 488 

Ten laste van rioolrecht 397 1.152 1.175 1.200  20 63 107 152 

Ten laste van reserve SCAG 38 0 0 0  4 4 4 4 

Totaal investeringen netto 1.740 1.209 1.233 1.258  119 190 262 332 
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Bijlage 1b: Beleidsintensiveringen 

Beleidsintensivering 2019 2020 2021 2022 Toelichting (bedragen x € 1.000) 

1 Inwoners 500 N 435 N 435 N 335 N  

Functioneren Taalhuis 10 N 10 N 10 N 10 N 
Werkbudget waaruit middelen/ materialen voor het verwerven van basisvaard. op het terrein 
van taal, rekenen en dig. bedrevenheid kunnen worden betaald. 

Marietje Kessels-project 24 N 24 N 24 N 24 N Structurele inzet weerbaarheidstrainingen groep 7 in het basisonderwijs. 

Waarderingssubsidie sport en cultuur 15 N 15 N 15 N 15 N Structurele subsidie aan drie Goirlese muziekverenigingen. 

Uitbreiding deelname brede impuls comb. functie 38 N 38 N 38 N 38 N Uitbreiding formatie combinatiefunctionarissen van 3,1 fte naar 4,4 fte. 

Uitvoeringssubsidie stichting bibliotheek Goirle 30 N 30 N 30 N 30 N Aanpassing subsidie in lijn met – door de jaren heen – gewijzigd takenpakket. 

Aandacht voor basiskracht 18 N 18 N 18 N 18 N 
Cofinanciering met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties om inzet “aandacht voor 
basiskracht” op gewenst niveau te houden. Aandeel gemeente is 50%. 

Implementatie zaakger. werken sociaal domein 55 N 55 N 55 N 55 N Aansluiten werkprocessen sociaal domein op zaakgericht werken. 

Integratie vluchtelingen 100 N 100 N 100 N  Versnelde integratie van vergunninghouders. 

Huisvesting AMV’ers 65 N 65 N 65 N 65 N 
Creëren huisvestingsmogelijkheden voor AMV’ers die 18 jaar worden (tot 18 jaar ondergebracht 
bij Sterk Huis) 

Maatschappelijke begeleiding 100 N 75 N 75 N 75 N Ondersteuning van werkgroep ondersteuning statushouders door ContourdeTwern. 

Ketenaanpak verwarde personen 30 N 5 N 5 N 5 N Inrichten lokaal aandeel in creëren sluitende keten aanpak verwarde personen. 

Verduurzaming jeugdwerkloosheidsvrije zone 8 N    Verduurzaming regionaal programma jeugdwerkloosheidsvrije zone. 

Nu niet zwanger 7 N    Preventieve regionale aanpak ter voorkoming van zwangerschappen bij kwetsbare ouders. 

2 Leefomgeving 365 N     

Bels Lijntje 15 N    Uitvoering ontwikkelplan Bels Lijntje. 

Dr. Arienstraat 40 N    Vervangen plantsoenen en bermen. 

De Schietberg 45 N    Verbeteren standplaats bomen. 

Oude Spoorbaan, Bels Lijntje, Oude Tilb. Weg 50 N    Achterstallig onderhoud aan groensingels inhalen en bestrijden van invasieve exoten. 

Antennebeleid 15 N    Participatietraject als onderdeel van de herijking van het antennebeleid. 
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Implementatie Omgevingswet 200 N    Werkbudget implementatie Omgevingswet. 

3 Bedrijvigheid 20 N 20 N 20 N 20 N  

Citymarketing 20 N 20 N 20 N 20 N Promotie van sportevenementen. 

4 Bestuur en organisatie 100 N     

Goolse democratie 100 N    Voortzetten nieuwe werkwijze raad. In 2019 zal blijken wat het structurele effect is. 

5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead 1.298 N 944 N 919 N 700 N  

Lasten personeel 866 N 841 N 816 N 597 N Als toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering wordt de basisformatie uitgebreid met 7,5 fte. 

Baten personeel  25 V 25 V 25 V Voordeel samenwerking GHO op de financiële functie. 

Organisatieontwikkeling 100 N    Ten behoeve van het versterken van de toekomstbestendigheid van de organisatie. 

Prioritair project gegevensmanagement 25 N    Uitvoering projectplan. 

Zaakgericht werken 96 N 10 N 10 N 10 N Overdracht zaakgericht werken van project naar uitvoering. 

Informatiebeveiliging en privacy 30 N 30 N 30 N 30 N Overdracht zaakgericht werken van project naar uitvoering. 

Aanbesteding modernisering BRP 60 N 60 N 60 N 60 N Goirle moet besluiten wel of niet mee te doen aan deze aanbesteding. Als we dit niet doen 
moeten we zelf investeren. 

Ontwikkeling KCC 50 N    
In het kader van dienstverlening is het wenselijk om een doorontwikkeling te maken richting 
KCC. 

Communicatie 36 N 28 N 28 N 28 N Ophogen budget uitbesteden werkzaamheden communicatie en aanschaf (inclusief 
licentiekosten) softwarepakket voor behandeling persvragen. 

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren 35 N    Inrichten projectorganisatie ten behoeve van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. 

Totaal nieuw beleid 2.283 N 1.399 N 1.374 N 1.055 N  

Onttrekking algemene weerstandsreserve 1.077 V 244 V 219 V   

Onttrekking reserve sociaal domein 100 V 100 V 100 V   

Totaal lasten nieuw beleid 1.106 N 1.055 N 1.055 N 1.055 N  
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Bijlage 2: Indicatoren BBV 

Programma Taakveld Naam Indicator Eenheid Goirle 
< 25.000 
inwoners 

Periode 

5 0. Bestuur en ondersteuning Formatie Fte per 1.000 inwoners 119,4 nnb 2017 

5 0. Bestuur en ondersteuning Bezetting Fte per 1.000 inwoners 119 nnb 2017 

5 0. Bestuur en ondersteuning Apparaatskosten Kosten per inwoner  nnb 2017 

5 0. Bestuur en ondersteuning Externe inhuur Kosten als % van tot. loonsom + tot. kosten inhuur ext 20 nnb 2017 

5 0. Bestuur en ondersteuning Overhead % van totale lasten 8,27 nnb 2017 

2 1. Veiligheid Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren 300 113 2017 

2 1. Veiligheid Harde kern jongeren Aantal per 10.000 inwoners 0 0,4 2014 

2 1. Veiligheid Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners 0,9 0,7 2017 

2 1. Veiligheid Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners 3 3 2017 

2 1. Veiligheid Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners 2,6 2,2 2017 

2 1. Veiligheid Vernielingen en beschadigingen (in de openb. ruimte) Aantal per 1.000 inwoners 2,4 3,5 2017 

2 2. Verkeer en vervoer Ziekenhuisopnna verkeersongeval motorvoertuig % 6 7 2015 

2 2. Verkeer en vervoer Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser % 12 9 2015 

3 3. Economie Functiemenging % 43,3 47,7 2017 

3 3. Economie Bruto Gemeentelijk Product Verhouding tussen verwacht en gemeten product    

3 3. Economie Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 134,5 147,1 2017 

1 4. Onderwijs Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 0,55 1,29 2017 

1 4. Onderwijs Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 21,04 18,83 2017 

1 4. Onderwijs Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwal. (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 1,8 1,2 2016 

1 5. Sport, cultuur en recreatie Niet sporters % 42,9 49,9 2016 

1 6. Sociaal domein Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar 530,2 627,9 2017 

1 6. Sociaal domein Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen 1,08 0,83 2015 

1 6. Sociaal domein Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar 3,18 3,48 2015 
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1 6. Sociaal domein Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroepsbev t.o.v. de beroepsbevolking 68,3 67,6 2017 

1 6. Sociaal domein Achterstandsleerlingen % 4 t/m 12 jarigen 5,06 8,37 2012 

1 6. Sociaal domein Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen 1,19 0,98 nb 

1 6. Sociaal domein Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners 20,6 21,9 2e hj 2017 

1 6. Sociaal domein Lopende re-integratievoorzieningen Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar 17,4 18,7 2e hj 2017 

1 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 8,4 8,8 2e hj 2017 

1 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar 0,7 0,9 2e hj 2017 

1 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0 0,5 2e hj 2017 

1 6. Sociaal domein Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners 54 46 2e hj 2017 

1 7. Volksgezondheid en Milieu Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner 199 nb 2015 

1 7. Volksgezondheid en Milieu Hernieuwbare elektriciteit % 2,8 nb 2016 

5 8. Vhrosv Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro 261 260 2014-2018 

2 8. Vhrosv Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 2,1 8,2 2016 

2 8. Vhrosv Demografische druk % 81,7 78,5 2018 

5 8. Vhrosv Gemeentelijke woonlasten eenpers huishouden In Euro’s 600 690 2018 

5 8. Vhrosv Gemeentelijke woonlasten meerpers huishouden In Euro’s 680 766 2018 

 
 


