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Begroting nieuwe stijl 
28 augustus 2018  | 
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Aanleiding 

• Raadsavond 27 november 2017: 
• “wat willen we bereiken” moet centraal staan 

• Verbetering toegankelijkheid en begrijpelijkheid 

• Overzicht van ambities, resultaten en kosten 

• Rekenkameronderzoek (maart 2018) 
• Beleidsbegroting met meer bestuurlijke duiding 

• Raad meenemen in realisatie 

• In beleidsnota’s meer aandacht voor doelen en 
maatschappelijke effecten 

• Bestuursakkoord 
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Aanpak 

• Voorbeelden rekenkamercommissie beoordeeld en vertaald 
naar Goirlese wens 

• Nieuwe programma-indeling (met herverdeling taakvelden) 

• Nieuw format programma’s 

• Beleidsthema’s per programma 

• Beknoptere en begrijpelijkere paragrafen 

• Financiële begroting transparanter gemaakt 
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Nieuw format (1/3) 

• Nieuwe programma-indeling: 
1. Inwoner 

2. Leefomgeving 

3. Bedrijvigheid 

4. Bestuur en organisatie 

 

• Beleidsthema’s binnen een programma: 
• Opgebouwd rond ambities, beleidsindicatoren, verbonden 

partijen en activiteiten 

• Puntsgewijs geformuleerd 
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Nieuw format (2/3) 

• Paragrafen 
• Beknopter, ballast er uit 

• Begrijpelijker formuleringen 

• Jargon niet altijd te vermijden 

• Voldoen aan voorschriften BBV 

 

• Financiële begroting 
• Dubbelingen zoveel mogelijk verwijderd: terugbrengen tot 

essentie, zodat financiële positie duidelijker wordt 

• Voldoen aan voorschriften BBV 
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Nieuw format (3/3) 
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 

• Gemeente Goirle is aantrekkelijk voor jong en oud in een prettige 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 

 
Indicatoren 
<…> 
 
Verbonden partijen 

• OMWB: Bijdragen aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving  
 
Activiteiten in 2019 

• Om zo min mogelijk natuurlijke hulpbronnen aan te spreken, zetten we in op duurzaam 
behoud van onze kapitaalgoederen. Hoe we dat doen is toegelicht in de 'Paragraaf 
Onderhoud Kapitaalgoederen'. 

We bereiden de invoering van de Om 
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Vervolg: doorontwikkeling 

• Begroting 2019: grote stap vooruit – maar we 
zijn er nog niet: 

• Beleidsindicatoren 

• Hebben we de juiste thema’s? 

• Infographics 

• Digitale toegankelijkheid (o.a. beleidsnota’s) 

• Beleidsnota’s doorontwikkelen: indicatoren  opnemen 

• Na vaststelling begroting evaluatie met 
gemeenteraad en ophalen wensen voor 
doorontwikkeling  
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Einde 
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