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Kennisnemen van 
de gespreksnota Strategische heroriëntatie ter voorbereiding op de raadsbijeenkomst op 2 
november 2021 
 
Inleiding 
Wij bieden de raad hierbij de gespreksnota Strategische heroriëntatie aan. Verder treft u in deze 
raadsinformatiebrief informatie aan over het vervolgproces.  
 
Informatie  
Uw raad heeft ons opdracht gegeven om een project te starten om te komen tot strategische 
heroriëntatie. Het resultaat van dit project, de gespreksnota Strategische heroriëntatie is nu klaar. 
Normaal gesproken zouden wij u een dergelijke nota natuurlijk aanbieden voorzien van een 
raadsvoorstel. De regiegroep heeft echter op advies van de raadswerkgroep Strategische 
heroriëntatie besloten om meer tijd te nemen om op een goede wijze de discussie met elkaar te 
voeren.  
 
Dat heeft als bijkomend voordeel gehad dat wij de meest actuele informatie over ons financiële 
toekomstperspectief in de gespreksnota hebben kunnen verwerken. Ook het actuele financiële 
perspectief laat nog steeds zien dat richting kiezen voor de lange termijn zinvol is.  
 
Het is noodzakelijk om met elkaar na te denken over het in evenwicht brengen en houden van onze 
taken, opgaven, ambities en financiële mogelijkheden. Op langere termijn hangt nu nog steeds de 
ongunstige herverdeling van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds boven ons hoofd. Ook 
weten wij nog niet hoeveel wij moeten investeren in de uitvoering van de REKS of in de 
Verstedelijkingsagenda of in de opgaves in het sociaal domein. De gespreksnota is daarom in de basis 
onveranderd. Hij biedt prikkelende scenario’s die bedoeld zijn om als raad met elkaar een goede 
discussie te voeren en om op grond daarvan richting te geven aan de toekomst van Goirle.  
 
Wij moeten een kanttekening maken bij de financiële rapportage van BMC. Deze treft u nog in 
concept aan omdat de allerlaatste validatiestappen nog niet helemaal zijn afgerond.  
 
Vervolg 
Voor de bijeenkomst van 2 november ligt er een globale opzet die met de raadswerkgroep is 
besproken. Voor het vervolg liggen er ook kansen om (mede in het kader van bestuurlijke 
vernieuwing) op een andere wijze inhoud te geven aan de vergaderingen.  
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Op basis van de uitkomsten van de bijeenkomst op 2 november wordt, in samenwerking met de 
raadswerkgroep het vervolgproces verder vormgegeven.  
 
Communicatie 
We hebben alle doelgroepen tijdig geïnformeerd op hetzelfde moment als uw raad.  
 
Bijlagen 
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