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Hierbij nodigen wij u uit voor de beeldvormende bijeenkomst over 'De filosofie achter de 
Uitvoeringsagenda van het Bestuursakkoord en de werkwijze die daaruit voortvloeit' op: dinsdag 29 
januari 2019 van 19.30 tot 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Goirle.   
 
De uitvoeringsagenda wordt vanuit een breder kader opgepakt 
Het bestuursakkoord is op 22 mei bekrachtigd en het college is gestart met de uitvoering. Met het 
vaststellen van de Begroting 2019 is door de raad en het college direct daad bij woord gevoegd door 
bijvoorbeeld, het creëren van formatieruimte voor de doorlopende thema's 'duurzaam' en 
'dienstbaar'.  Voor 2019 is de opgave die het college heeft gekregen van de raad duidelijk. We zijn 
aan de slag. Voor 2020 en verder wordt de uitvoeringsagenda verder uitgewerkt. De 
uitvoeringsagenda zal heldere doelen bevatten en normen, die een op een overgenomen kunnen 
worden in de begrotingen.  
 
Een duurzame gemeente draagt bij aan een duurzame wereld 
We redeneren op het thema Duurzaamheid bij het Uitvoeringsprogramma vanuit de zeventien 
duurzame doelen die door de verenigde Naties zijn geformuleerd. De VNG heeft deze vertaald naar 
vier domeinen die toepasbaar zijn voor Nederlandse gemeenten. Elementen uit het Bestuursakkoord 
corresponderen met deze doelen en tegelijkertijd voeren we taken uit die niet in het 
bestuursakkoord benoemd zijn, maar wel bijdragen aan een duurzaam Goirle. Het college wil in het 
Uitvoeringsprogramma een breed spectrum aan activiteiten opnemen om een zo volledig mogelijk 
beeld te geven van wat we de komende jaren doen op het gebied van duurzaamheid. 
 
Dienstbaar: veel definities, veel opvattingen 
Ook het onderwerp dienstbaarheid willen we vanuit een bredere context uitwerken. De twee 
belangrijkste elementen die bijdragen aan een dienstbare gemeente kunnen worden benoemd.  

1) de basis op orde:  de juiste systemen en technieken om medewerkers te ondersteunen in 
onze dienstverlening en service; 

2) houding en gedrag: wat is nodig op welke positie en hoe ontwikkelen we medewerkers die 
daarin nog kunnen groeien. 

Deze twee elementen spelen bij veel (overheids)organisaties en daarom wordt goed om ons heen 
gekeken. Hoe doen andere gemeenten het, wat is onderzocht en beschreven. Wat zijn de best-
practices die voor de gemeente Goirle goed toepasbaar zijn.  
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Raad meenemen in de werkwijze 
Het college wil de Uitvoeringsagenda van het Bestuursakkoord parallel vaststellen met de 
besluitvormingscyclus van de Voorjaarsnota 2020, zodat deze tegelijkertijd met de BOB-cyclus van de 
Voorjaarsnota 2020 aan de raad kan worden gepresenteerd. 
Het college wil graag van de fracties weten hoe zijn aankijken tegen de aanpak van het college. 
Hierbij is niet alleen de filosofie en de werkwijze van belang, maar ook de manier hoe we de 
uitvoeringsagenda willen presenteren naar de inwoners. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de regiegroep 
 
 


