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Wereldbeelden in ontwikkeling
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Nederland in 20e eeuw
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Invloed / inbreng
overheid groot

Invloed / inbreng
overheid klein

Invloed / inbreng
samenleving klein

Invloed / inbreng
samenleving groot

Verzorgings-
staat

Participatie-
staat

Partner
samenleving



Goirle nu

Twee trajecten:

• Toekomstvisie Goirle 2020 – 2030

• Uitvoeringsagenda 2018 - 2022
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Uitvoeringsagenda 
Bestuursakkoord 2018-2022
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• Bestuursakkoord door coalitiepartijen en met breed draagvlak binnen 
de raad vastgesteld;

• Raad stelt begroting vast, mede om bestuursakkoord mogelijk te maken
• College voert bestuursakkoord uit volgens uitvoeringsagenda 

Vastgesteld beleid

Niet vastgesteld beleid

Bestuurs-
akkoord 

Duurzaam en 
Dienstbaar

Besluitvorming

Uitvoerings
- agenda 

BA 
VJN

Begroting
-Doelen

-Indicatoren

Taken volgend uit nieuwe wetgeving en beleid, buiten de scope van het Bestuursakkoord

Uitvoering
Activiteiten

Proces
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Dienstbaar
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Dienstbaar: twee onderdelen

• Basis op orde 

Houding & gedrags-
aspecten
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10 kenmerken:
1. Procesbewust, resultaatgericht 
2. Kostenbewust
3. Zelfbewust dienend 
4. Tijdgevoelig
5. Slim
6. Lerend 
7. Plat
8. Poreus
9. Bulk & maatwerk 
10. Waardengedreven

11



Activiteiten programma ‘Bestuur en Organisatie’:  

2019 tot en met 2022: Focus op uitvoering van de Begrotingen
2020 Deelnemen benchmarks

Paragraaf Bedrijfsvoering:
2019 Harmonisering van de financiële administratieve processen met Hilvarenbeek 
en Oisterwijk
2019 Afronden project zaakgericht werken en opnemen in reguliere processen

Going concern:
Optimaliseren van bedrijfsprocessen zoals:
- InProces (zaaksysteem)
- (financiele) management/sturingsinformatie

Doel :
- Effectief en efficiënt omgaan met menskracht en middelen om geen 

onevenredige gemeentelijke lastendruk bij de inwoners neer te leggen ;

Indicatoren: 
- Het aantal medewerkers ten opzichte van vergelijkbare gemeenten met 

vergelijkbare opgaven en vergelijkbare output;
- De realisatie van begrotingsdoelstellingen binnen het beschikbare budget;
- Rechtmatigheid is op orde door middel van goedkeurende verklaring van de 

accountant;

Visie bestuursakkoord:
“Ons ambitieniveau is niet gering. Eigenlijk is het 
beste nog niet goed genoeg voor onze inwoners, 
ware het niet dat wij de gemeentelijke lastendruk 
(eigenlijk) niet willen laten stijgen. Sterker nog, 
het liefst zouden wij de gemeentelijke lasten voor 
inwoners en ondernemingen laten dalen.”

Kostenbewust  (Basis op orde)
De organisatie beseft dat zij met publiek 
geld werkt. Efficiency is een centrale 
waarde in de strategievorming. Een 
strakke en transparante bedrijfsvoering 
ligt aan de basis van alle werkprocessen. 
De controlfunctie is op orde, maar ook 
in proportie: zij blijft dienstbaar aan het 
bereiken van de missie. De mate van 
interne bureaucratisering wordt 
consequent gemonitord en getemd.
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Activiteiten programma ‘Bestuur en Organisatie’ :
2019 : 
- starten ontwikkelingstraject om te komen tot een wendbare, veerkrachtige en 

toekomstbestendige organisatie 

Paragraaf Bedrijfsvoering:
2019 Ontwikkelen stappenplan om de nieuwe communicatievisie te concretiseren;
2019 Visie op dienstverlening ontwikkelen.

Going concern:
- Aanbieden actueel trainingsprogramma gericht op vergroten communicatieve 
vaardigheden;
- Lerend- & ontwikkelingsgericht gedrag belonen in de organisatie

Doel :
- De gemeente Goirle is een gewilde en betrouwbare partner voor andere 

organisaties binnen en buiten de overheidssector. 
- De gemeente Goirle is transparant, toegankelijk en interactief.
- Dienstverlening werd in 2016 gewaardeerd op een … in de volgende ‘Waar Staat 

je Gemeente’ wordt dat een ….

Indicatoren: 
- Resultaten uit klanttevredenheidsonderzoeken voor inwoners en ondernemers;
- Aantal juridische procedures per jaar;
- Aantal klachten en complimenten

Visie bestuursakkoord:
“De Goolse democratie moet leiden tot 
een hogere participatie van inwoners.” 

“Wij zien graag korte lijnen tussen 
gemeenteraad, gemeentebestuur, 
inwoners, vrijwilligers, ondernemers en 
verenigingen”

Poreus (Houding en gedrag)
De organisatie werpt zo min mogelijk 
muren op tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. 
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Duurzaam
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Sustainable Development Goals (SDGs), wat moet ik me daar bij voorstellen?
Dat zijn zeventien ‘Sustainable Development Goals’, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de 
wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’, schrijven de Verenigde Naties in hun voorstel 
voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van 
extreme armoede, volgens de VN ‘de grootste uitdaging van deze tijd’. Verder zijn er doelen 
over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, 
minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. 

Van groot naar klein: Goirle – draagt- bij
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Naar lokale schaal

Vertaling van 17 ‘global goals’ naar 4 
domeinen van de VNG:

- Sociaal domein
- Fysieke Domein
- Veiligheid, 

goed bestuur en partnerschappen
- Domein duurzame economie, 

infrastructuur en werkgelegenheid;

Programmabegroting 2019:

- Inwoner
- Leefomgeving 

- fysiek
- veiligheid

- Bedrijvigheid;
- Bestuur en organisatie

Schaalbaar naar Goirles niveau kansrijk!
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Doel :
1. Bevordering van werkgelegenheid door een goed vestigingsbeleid voor 

ondernemers. (VNG doel 8)
2. In 2020 is het deel van de Jeugd dat geen werk heeft en/of geen opleiding 

volgt gedaald. (VNG doel 8.6)
3. Met behulp van city-marketing  Goolse geheimen gaan we van woon- naar  

een duurzame (beleef)gemeente door het stimuleren van slow leisure. (VNG 
doel 8.6)

4. Als gemeente geven we het goede voorbeeld en voldoen we aan de 
baanafspraak en bieden we een veilige werkomgeving  (VNG doel 8.5 en 8.8);

Indicatoren: 
1. 80 plaatsingen op werk en 20 plaatsingen op onbetaalde arbeid ;
2. Jongeren tot 27 jaar die in de uitkering komen te zitten, krijgen binnen 4 

maanden betaald of onbetaald werk, scholing of begeleiding of zorg;
3. Tevredenheid ondernemers is gemiddeld tenminste een (getal);
4. Jaarlijks voldoen aan gemeentelijke taakstelling baanafspraak;
5. bij onderzoek schoonste winkelgebied scoren we  gemiddeld  tot goed;
6. Stijging toeristen te meten via de toeristenbelasting;

Visie bestuursakkoord:
“Een gezonde economie draagt bij aan een 
krachtige samenleving, bijvoorbeeld door 
het bieden van werkgelegenheid, maar 
ook dat ondernemers vanuit een sociale 
betrokkenheid kennis en kunde inzetten 
ten behoeve van verenigingen”

1. Economische productiviteit, ondernemerschap, creativiteit en 
innovatie ondersteunen, vooral voor MKB; productieve 
tewerkstelling; duurzaam toerisme.

2. Tegengaan jeugdwerkloosheid, veilige werkomgeving, tegengaan 
dwangarbeid en rechten van werknemers beschermen

duurzame, inclusie en bestendige economische 
groei en volledige en productieve 
werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor 
iedereen bevorderen
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Activiteiten programma ‘De Inwoner’:
1. 2019 - Stages bedrijfsleven  in Goirle stimuleren
2. 2020 –Onderzoek naar hoe de samenwerking van jongerenorganisaties en verenigingen en/of bedrijfsleven nog verbeterd kan 

worden. 
3. 2019 -We maken een plan voor sluitende aanpak vroegtijdig schoolverlaten en aanpak jeugdwerkloosheid
4. 2019 ev We voeren het programma Goirle aan de Slag uit
5. 2019 We maken een plan voor sluitende aanpak re-integratievraagstuk vergunninghouders. 
6. We bieden begeleiding gericht op het vinden en behouden van betaald of onbetaald werk aan personen die dat niet zelf kunnen. 
7. We maken een plan voor een sluitende aanpak van vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid. 
8. We faciliteren een inloopplek waar mensen met psychische problemen elkaar kunnen ontmoeten, activiteiten kunnen ontplooien en

lichte ondersteuning en advies kunnen krijgen. 
9. We maken een plan voor een sluitende aanpak van het integratievraagstuk van vergunninghouders. 
10. We voeren het actieprogramma 2019 bij de Sociale Inclusie Agenda uit. 
11. Stages bedrijfsleven in Goirle stimuleren 
12. We onderzoeken of de samenwerking van jongerenorganisaties en verenigingen en/of bedrijfsleven nog verbeterd kan worden 
13. We stimuleren stages bij het bedrijfsleven in Goirle
14. We werken in de regio samen met sociale partners en onderwijs bij de uitvoering van het programma Mens en Samenleving en 

Economie om te zorgen da vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. 

Activiteiten programma ‘Bedrijvigheid’
1. Meewerken aan het geven van een andere bestemming bij leegkomende winkels Tilburgseweg
2. Overleg met ondernemers
3. We ronden het onderzoek naar de inrichting van het platform Trots op Goirle (Toeristisch platform) af.
4. We geven verdere invulling aan de Visie Centrum Goirle, Grenzeloos Welkom
5. We brengen de effecten van een autovrij Kloosterplein op de bereikbaarheid en de leefbaarheid van het centrum in beeld
6. In het kader van city marketing zullen wij in 2019 in ieder geval de Streetrace subsidiëren
7. Daarnaast jullie aanvulling:
8. We concentreren winkels zoveel mogelijk op en rond de Hovel (is het niet beter om hier van te maken: We concentreren winkels 

zoveel mogelijk in de aangewezen detailhandelgebieden, anders zou je dit kunnen lezen als dat we in Riel en aan het van 
Hogendorpplein geen winkels meer willen).

9. We voeren periodiek bestuurlijk overleg met de ondernemersverenigingen SORG, Ons Tijvoort, Centrum Goirle en Vereniging 
Recreatie en Toerisme Goirle.

10. We stimuleren en faciliteren evenementen (er is momenteel een strategisch evenementenbeleid in de maak. Wordt gemaakt door 
Albert van VVH).
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Visie bestuursakkoord:
Duurzaamheid gaat verder dan alleen 
energie-opwekking. We willen ook voor de 
leefomgeving uitgaan van de kracht van de 
samenleving en initiatieven van inwoners 

stimuleren. 

Veranker duurzaamheid stevig in alle besluitvorming en uitvoering: 
scholing medewerkers en voorlichtingscampagnes; Omgevingswet: 
gebiedsgericht en integraal met actieve participatie van belanghebbenden 

met het brede duurzaamheidsbegrip als uitgangspunt;
Actieve uitvoering agenda “Naar een duurzaam Nederland” om Nederland 
energieneutraal, klimaatbestendig en circulair te maken.

Global goal 7: betaalbare, betrouwbare 
en duurzame energie voor iedereen
Global goal 11: Maak dorpen inclusief, 
veilig, veerkrachtig en duurzaam 

Doel :
1. ---
2. ---
3. ---

Indicatoren: 
1. ---
2. ---
3. ---

Activiteiten programma ‘De Inwoner’
1. ---
2. ---

Activiteiten programma ‘Leefomgeving’
1. ---
2. ---
3. ---
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Visie bestuursakkoord:
“Een samenleving is duurzaam als 
inwoners zoveel mogelijk zelfstandig hun 
leven kunnen leiden en dat zij staat en 
bereid zijn om anderen daarbij te helpen.”

Integrale aanpak Sociaal domein: streven naar multidisciplinaire, 
gebiedsgerichte wijkteams en het in samenhang benaderen van aspecten 
als inkomen/schulden, woonlasten, gezondheid; ruimte voor 
professionalisering, innovatie en experiment. 

Global Goal 1: Einde aan armoede
Global Goal 3: Gezonde levens, 
bevorderen welzijn van mensen van alle 
leeftijden
Global Goal 4: Goed en inclusief 
onderwijs en levenlang leren

Activiteiten programma ‘De Inwoner‘

1. ---
2. ---
3. ---

Doel :
1. ---
2. ---
3. ---

Indicatoren: 
1. ---
2. ---
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Dienstbaar

Duurzaam

Vragen?
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