Bijlage 2 Goud, zilver, brons-tabel
In deze tabel hebben we per hoofdtaakveld de belangrijkste (niet uitputtend) taken beschreven op drie niveau’s van gemeentelijke inzet van middelen
(mensen en euro’s): namelijk een gouden, zilveren of bronzen niveau. Daarmee zegt het niets over het ambitieniveau dat de raad heeft gesteld, noch over
de ‘medaille’-classificatie die u als raad zelf aan de met die inzet beoogde effecten zou willen en kunnen geven.
Goud betekent in dit geval dat gemeentelijke inspanning op het hoogste niveau wordt ingezet, zodat we daarmee de ambities van het desbetreffende
scenario maximaal realiseren. Van een zilveren gemeentelijke inspanningsniveau is sprake wanneer we méér doen dan het wettelijk minimum voorschrijft.
Brons houdt in dat we niet méér doen dan de wet voorschrijft. Daar waar er geen wettelijke taak ligt, kan in theorie de volledige gemeentelijke inzet van
mensen en middelen geschrapt worden. In de beschreven scenario’s in de beleidsnota zijn we daar niet van uitgegaan.
De tabel beoogt u indicatief en op hoofdlijnen een ‘smaak in de mond’ te geven wat een wijziging in inspanning door de gemeente zou kunnen betekenen.
Onze inspanningen -afhankelijk van een te kiezen richting- naar een lager of soms een hoger plan tillen zijn de knoppen waaraan u kunt draaien omdat we
nu eenmaal op termijn minder te besteden hebben en/of mogelijk zelfs ook ruimte willen/moeten creëren om te investeren om een gekozen richting te
kunnen realiseren.
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Veiligheid Huidige Kosten € 1.736.000,Ondermijning

Brons

Zilver

Goud

Brons:
• We komen in actie bij concrete en urgente signalen van ondermijning.
Zilver = brons, plus:
• Ook bij vermoedens reageren we op meldingen van ondermijning,
• We voeren steekproefsgewijs integrale controles uit met onze veiligheidspartners, zowel
preventief als repressief.
• We werken aan het verhogen van de weerbaarheid van onze inwoners, ondernemers en
gemeentelijke organisatie (ambtenaren en bestuurders).
Goud = zilver, plus:
• De integrale controles met onze veiligheidspartners voeren we op periodieke basis uit.

Handhaving/toezicht Brons
• We controleren alleen speerpunten binnen de vastgestelde regels.
Zilver = brons, plus:
• Er vindt brede handhaving plaats op de wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld parkeren, horeca
en evenementen.
Goud = zilver, plus:
• We controleren intensiever op de diverse speerpunten.

2

Crisisbeheersing

Brons
• We voeren onze wettelijke taken uit m.b.t. bevolkingszorg.
• We nemen deel aan de districtelijke crisisorganisatie Hart van Brabant.
• Vele crisisfuncties worden districtelijk of in GHO verband ingevuld, waardoor we het aantal
deelnemers aan de crisisorganisatie vanuit elke gemeente beperkt blijft.
• Het opleiden, trainen en beoefenen van de crisisorganisatie vindt plaats door de veiligheidsregio
en districtelijke crisisorganisatie Hart van Brabant.
• Om het jaar organiseren we vanuit de districtelijke crisisorganisatie een oefening bevolkingszorg
binnen de gemeente Goirle.
Zilver = Brons, plus:
• Jaarlijkse oefening bevolkingszorg binnen de gemeente Goirle, vanuit de districtelijke
crisisorganisatie
• Incidenteel bieden we lokaal trainingen en opleidingen aan via externe trainingsbureaus.
Goud = Zilver, plus:
• Jaarlijks een eigen bevolkingszorg binnen de gemeente Goirle
• De lokale trainingen en opleidingen via externe trainingsbureaus worden periodiek aangeboden.

Overlast

Brons
• We laten overlastmeldingen over aan de politie.
Zilver = brons, plus
• De gemeente reageert gematigd actief op overlastmeldingen m.b.v. BOA capaciteit,
jongerenwerk en buurtbemiddeling.
Goud = zilver, plus:
• De gemeente reageert intensief actief op overlastmeldingen m.b.v. extra BOA capaciteit.
• We gebruiken daarnaast technische middelen, zoals cameratoezicht.
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Volksgezondheid en milieu Huidige Kosten € 5.578.000,Bodem water lucht
geluid overlast

Brons:
• We zetten ons in om te voldoen aan minimale wettelijke eisen qua normen en inzet en zorgen dat
het niet erger wordt.
Zilver = brons, plus:
• We monitoren de milieukwaliteit intensief
• We wijzen locaties aan waar strengere eisen worden gesteld.
Goud = zilver, plus:
• We leggen onze lokale lat hoger dan de wettelijke eisen en pakken alle locaties waar inwoners
overlast op het gebied van geluid, lucht, bodem, water ervaren actief aan.

Klimaatadaptatie

Brons:
• We voldoen aan de wettelijke water zorgplichten.
Zilver = brons, plus:
• We borgen klimaatadaptatie (wateroverlast, hitte en droogte) in het gemeentelijk beleid met een
zeer beperkte uitvoeringsagenda.
• We benutten koppelkansen bij projecten in openbare ruimte en
• We faciliteren initiatieven vanuit de samenleving die klimaat adaptieve maatregelen willen nemen.
Goud = zilver, plus:
• We intensiveren de uitvoeringsagenda, bv met o.a. koele looproutes, faciliteren
informatiebijeenkomsten, etc.
• Daarnaast eventueel zelf actief projecten uitvoeren.
• Inwoners stimuleren om zelf maatregelen te namen door middel van advies en subsidies.

Brons

Zilver

Goud
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Biodiversiteit

Brons:
• We doen geen inzet op biodiversiteit omdat dit niet wettelijk verplicht is.
Zilver = brons plus:
• We liften tenminste mee in projecten van derden (bv regio) zoals natuurbod.
• We stimuleren inwoners tot eigen initiatieven.
• We investeren alleen in natuur onder voorwaarde van externe, aanvullende subsidies.
Goud = zilver, plus:
• We investeren vanuit eigen middelen in biodiversiteit, natuur en landschap.
• We stimuleren projecten en voeren ze ook zelf uit.

Energie

Brons:
• We geven alleen uitvoering aan de opgaven van de REKS in regionaal verband.
• We faciliteren bij de ruimtelijke procedures voor initiatieven vanuit het publieke ontwikkelbedrijf.
Zilver = brons, plus:
• We geven ook uitvoering aan kleinschalige lokale initiatieven op het gebied van zon < 2ha.
• We nemen actief deel aan het publiek ontwikkelbedrijf en participeren in de HUB’s op Goirles
grondgebied.
• We proberen inwoners en bedrijven dmv communicatie (energieloket e.d.) aan te sporen tot
energiebesparing.
Goud = zilver, plus:
• Goirle draagt niet alleen bij aan de lokale REKS-doelstellingen maar neemt een aanvullende rol in
het behalen van de regionale REKS-doelstellingen.
• We stimuleren kleinschalige lokale initiatieven door middel van subsidieverlening en cofinanciering.
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Warmte

Brons:
• We maken een Transitievisie Warmte op een behoudend niveau en informeren onze inwoners over
het proces en de ‘no regret’ maatregelen.
• We faciliteren de initiatieven die er komen.
Zilver = brons, plus:
• We nemen in de Transitievisie Warmte ook een onderzoek op naar de mogelijkheden om de meest
kansrijke wijken duurzaam te verwarmen.
Goud = zilver, plus:
• In de Transitievisie Warmte leggen we vast dat we actief aan de slag gaan om zo snel mogelijk zo
veel mogelijk wijken van het gas af te kunnen krijgen.
• We motiveren inwoners om aan de slag te gaan
• We verlenen subsidies en vragen waar mogelijk (project) subsidies aan.

Afval

Brons:
• We zamelen afval zo goedkoop mogelijk in. .
Zilver = brons, plus:
• We verduurzamen onze wijze van afvalinzameling met oog voor duurzaamheid, service en een
circulaire economie.
Goud = zilver, plus:
• We willen binnen een circulaire economie op afval realiseren met een zeer hoog service en
comfortniveau voor de inwoners.
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Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing Huidige Lasten
€ 6.465.000
Voorzien in
woonbehoefte

Brons

Zilver

Goud

Brons:
• We voorzien in voldoende woningen voor Goirlenaren.
• De ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties laten we over aan de markt.
• We toetsen de ontwikkeling van woningbouwlocaties aan de omgevingsplannen.
• Het overleg met ontwikkelende partijen blijft tot een minimum beperkt.
Zilver = brons, plus:
• We dragen ook bij aan de regionale woningbehoefte.
• We nemen deel aan de verstedelijkingsopgave van de regio Hart van Brabant.
• We versnellen de ontwikkeling van de potentiële woningbouwlocaties die voor de langere termijn
rondom Riel in de omgevingsvisie zijn aangewezen.
• We proberen invloed uit te oefenen/ onderhandelen en randvoorwaarden om te sturen op de
ontwikkeling van woningbouwlocaties
Goud = zilver, plus:
• We vergroten onze bijdrage door ook de locatie Van den Wildenberg in te zetten voor
woningbouw.
• We pakken daarvoor de verplaatsing van het sportpark nu actief op en investeren in een nieuw
sportpark in het Riels kwadrant.
• We zetten in op het op bouwen voor senioren en jongeren – voeren waar nodig actieve
grondpolitiek en/of investeren
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Inrichting en
reconstructie
openbare ruimte

Brons:
• We kiezen voor een sobere inrichting op basis van goedkope of hergebruikte materialen.
• Reconstructie doen we alleen bij hoge noodzaak (wanneer onderhoud niet meer mogelijk is)
Zilver = brons, plus:
• We hergebruiken onze materialen uitsluitend indien deze nog een paar decennia kunnen
voldoen.
• We kiezen voor meer comfort en hebben tevens beperkte aandacht voor klimaat, biodiversiteit,
beleving en gebruik van de openbare ruimte.
Goud = zilver, plus:
• We gebruiken nieuwe en luxe materialen
• We hanteren een integrale aanpak met veel aandacht voor klimaat, spelen, beleving,
biodiversiteit en gebruik van de openbare ruimte in kader van sociale ontmoetingsplaats.

Vergunningen

Brons:
• Veel vergunningsvrij – alleen de wettelijke eisen vergunningplicht.
• Weinig vergunningen gerelateerd aan eigen beleid
Zilver = brons, plus:
• Beeldkwaliteit – dus meer vergunningen gerelateerd aan eigen beleid
Goud = zilver, plus:
• Veel sturen op (omgevings) kwaliteit, dialoog en voor bouwen en groen – veel capaciteit en
inkomsten
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Economie Huidige Lasten € 724.000
Ondernemers
ondersteunen

Brons:
• We faciliteren alleen in vergunningen die worden aangevraagd.
Zilver = brons, plus:
• We faciliteren en ondersteunen ondernemers actief met een bedrijvenloket/contactfunctionaris.
• We denken met ondernemers mee in vergunningenprocedures.
Goud = zilver, plus:
• We investeren in economische ontwikkelingen op bedrijventerreinen, in de toeristische sector en in
het buitengebied.

BiZ

Brons:
• Wij nemen geen initiatieven om de BIZ-regeling te vernieuwen maar faciliteren wel wanneer
ondernemers daarom vragen
Zilver = brons, plus:
• Wij stimuleren en denken mee met ondernemers om de BIZ-regeling actiever te benutten.

Economische
agenda

Brons:
• We denken mee met ondernemers als zij initiatief nemen voor een economische agenda.
Zilver = brons, plus:
• Wij organiseren de overleggen om te komen tot een economische agenda.
• Uitvoering van de economische agenda ligt bij ondernemers.
Goud = zilver, plus:
• Wij stellen, in overleg met ondernemers, een economische agenda op en investeren in de uitvoering

Brons

Zilver

Goud
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Verkeer Vervoer en waterstaat Huidige Lasten € 3.249.000
Onderhoud
openbare ruimte

Brons

Zilver

Goud

Brons:
• We onderhouden de buitenruimte op onderhoudsniveau C; veel uitval, onkruidgroei en zwerfvuil,
slechts urgente en plaatselijke reparaties.
• Dode bomen worden niet vervangen.
• Kapotte speeltoestellen worden niet vervangen, maar verwijderd.
• We ondernemen uitsluitend actie op meldingen waarbij veiligheid ter discussie staat.
• Als inwoners het netter willen, kunnen ze het zelf doen.
• Daar waar mogelijk stoten we openbare ruimte af.
Zilver = brons, plus:
• We onderhouden de buitenruimte op onderhoudsniveau B: op orde houden wat we nu hebben,
gedeeltelijke kale plekken en vuil geaccepteerd.
• Wat kapot gaat wordt vervangen.
• We handelen urgente meldingen af.
• Voldoen aan de wettelijke verplichting als wegbeheerder
Goud = zilver, plus:
• We onderhouden de buitenruimte op onderhoudsniveau A: Heel schoon, heel en veilig. De
beeldkwaliteit van de openbare ruimte is hoog.
• Dode planten worden vervangen
• Wegen zijn vlak en schoon
• Uitdagende speelplekken
• Goede verlichting op straat. Alle meldingen worden afgehandeld.
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Meldingen/vragen Brons:
van inwoners
• Vragen beantwoorden we binnen de gestelde termijn.
• Terugbelnotities handelen we binnen één week af.
Zilver = brons, plus:
• Gestelde vragen beantwoorden we binnen twee weken.
• Terugbelnotities handelen we binnen drie dagen af.
• We geven antwoord op vervolgvragen.
Goud = zilver, plus:
• We staan vragenstellers uitgebreid te woord.
• Gestelde vragen beantwoorden we binnen 5 dagen.
• Terugbelnotities handelen we binnen 24u af.
Duurzame
mobiliteit & OV

Brons:
• De gemeente zet niet actief in maar maakt gebruik van marktwerking.
• We houden in stand wat we nu hebben aan netwerk
Zilver = brons, plus:
• De gemeente heeft een proactieve houding ten opzichte van plaatsing van laadinfra
• De gemeente doet mee aan Pilots duurzame mobiliteit in Goirle
Goud = zilver, plus:
• De gemeente initieert aan Pilots duurzame mobiliteit in Goirle
• De gemeente experimenteert met nieuwe vormen van (openbaar) vervoer. Goirle wordt proeftuin

Bereikbaarheid en
doorstroming

Brons:
• We houden de bestaande situatie in stand.
Zilver = brons, plus:
• We doen ook aanpassingen.
Goud = zilver, plus:
• We doen (grote) investeringen in nieuwe infrastructuur .
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Parkeren &
toetsing
bouwplannen

Brons:
• We houden de bestaande situatie doelmatig in stand.
• Bij bouwplannen passen we de CROW-normering toe.
• Exploitatie parkeergarage niet meer bij gemeente.
Zilver = brons, plus:
• Laagste CROW-parkeernorm in nieuwbouwwijken.
• Proactief faciliteren deelsystemen
Goud = zilver, plus:
• Eigen parkeernorm (1 parkeerplaats per huishouden)
• Overal deelmobiliteit (auto’s, fietsen, e-scooters, OV-hubs etc.).
• Exploitatie parkeergarage bij gemeente.
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Onderwijs Huidige Lasten € 2.516.000
Leerplicht

Brons
• Goirle neemt deel aan de regionale samenwerking leerplicht Hart van Brabant tussen de gemeenten
in de RMC regio 35 en voldoen hiermee aan de minimale wettelijke taken op het gebied van
leerplicht
Zilver = brons, plus:
• We zetten capaciteit in op preventie om het aantal thuiszitters terug te dringen en vroegtijdig
schoolverlaten te voorkomen.
Goud = zilver, plus:
• We zetten extra capaciteit in op preventie om het aantal thuiszitters terug te dringen en vroegtijdig
schoolverlaten te voorkomen.

Huisvesting

Brons:
• We voorzien in huisvesting van een school. Dit doen we uitsluitend financieel.
• Wanneer er sprake is van een huisvestingsprobleem gaan we met de school in gesprek.
Zilver = brons, plus:
• We hebben bij de huisvesting extra aandacht voor klimaat, energie en duurzaamheidsmaatregelen
Goud = zilver, plus:
• We verzorgen ook de rol als bouwheer voor de gebouwen.
• We ontzorgen de scholen zodat zij zich op hun rol als school kunnen richten.

Peuteropvang

Brons:
• Kinderopvang biedt reguliere peuteropvang aan als onderdeel van voorschoolsaanbod. Ouders
moeten het volledig zelf betalen.
Zilver = brons, plus:
• De gemeente draagt financieel deels bij voor ouders die niet in aanmerking komen voor
kinderopvangtoeslag zodat kinderen wel gebruik kunnen maken van het voorschoolsaanbod. (dit
betreft mensen die niet werken)
Goud = zilver, plus:
• Alle kinderen in Goirle van 2 tot 4 jaar hebben recht op minimaal 2 dagdelen peuteropvang. De
gemeente betaalt dit, ouders hebben geen eigen bijdrage.

Brons

Zilver

Goud

13

Lokale
educatieve
agenda

Brons:
• We hebben een lokale educatie agenda waarin schoolbesturen, gemeente, kinderopvang, GGD en
overige partners een gezamenlijke visie, doelen en afspraken hebben gevormd over lokaal onderwijsen jeugdbeleid.
• We komen 1 keer per jaar bij elkaar.
Zilver = brons, plus:
• De LEA richt zich breder dan alleen lokaal onderwijs- en jeugdbeleid.
• We komen 3 keer per jaar bij elkaar.
• We hebben een uitvoeringsplan opgesteld en sturen dat zelf aan.
Goud = zilver, plus:
• We komen in totaal 5 keer per jaar bij elkaar.
• We stellen middelen ter beschikking voor het bredere uitvoeringsplan.

Voor en
vroegschoolse
educatie (VVE)

Brons:
• De VVE doelgroep kinderen van 2,5 tot 4 jaar ontvangen 16 uur voorschoolse educatie. Op basis van
40 schoolweken.
• De uitgaven voor de gemeente op dit onderdeel zijn gelijk aan de inkomsten vanuit het rijk.
• Ouders betalen een ouderbijdrage conform de richtlijn van de VNG
Zilver = brons, plus:
• We maken VVE meer laagdrempelig en toegankelijk door verlaging van de ouderbijdrage.
• Ook wordt VVE beschikbaar voor kinderen vanaf 2 jaar. Hiervoor wenden we gemeentelijke middelen
aan.
Goud = zilver, plus:
• Er is geen ouderbijdrage voor VVE.
• en verhogen het aantal weken waarin voorschoolse educatie wordt geboden naar 52
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Sociaal Domein Huidige Lasten € 26.581.000
Bijzondere bijstand

Brons:
• We beperken bijzondere bijstand voor de doelgroep van mensen met een inkomen tot 100%
sociaal minimum.
Zilver = brons, plus:
• Bijzondere bijstand richt zich op de doelgroep van mensen met een inkomen tot 120% van
het sociaal minimum.
• We beschikken over verschillende ondersteunende regelingen, zoals het kindpakket en de
computerregeling.
Goud = zilver, plus:
• Bijzondere bijstand richt zich op de doelgroep van mensen met een inkomen tot 130% van
het sociaal minimum.

Arbeidstoeleiding

Brons:
• Het budget wat we beschikbaar hebben voor arbeidstoeleiding verminderen we.
Zilver = brons, plus:
• Het budget wat we beschikbaar hebben voor arbeidstoeleiding houden we gelijk aan zoals
het nu is.
Goud = zilver, plus:
• Het budget wat we beschikbaar hebben voor arbeidstoeleiding verhogen we, zodat we meer
mensen kunnen plaatsen op werk. Dit zorgt voor minder kosten aan uitkeringen, gelukkigere
inwoners en werkgevers worden geholpen met hun personeelsvraagstuk.

Brons Zilver Goud
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Individuele
inkomenstoeslag

Brons:
• Individuele inkomenstoeslag is beschikbaar voor mensen met een inkomen tot 100% van het
sociaal minimum
• Er is een beperkt aantal regelingen met lokale beleidsvrijheid.
Zilver = brons, plus:
• Individuele inkomenstoeslag is beschikbaar voor mensen met een inkomen tot 120% van het
sociaal minimum en het bedrag wat men aan inkomenstoeslag krijgt blijft gelijk.
• Er zijn meer regelingen met lokale beleidsvrijheid.
Goud = zilver, plus:
• Individuele inkomenstoeslag is beschikbaar voor mensen met een inkomen tot 130% van het
sociaal minimum. en/of het bedrag wat men aan inkomenstoeslag wordt verhoogd.
• Er is een riant aantal regelingen voor de doelgroep met lokale beleidsvrijheid.

Schuldhulpverlening /
vroegsignalering

Brons:
• We bieden schuldhulpverlening aan particulieren en ondernemers en reageren schriftelijk op
de signalen vanuit vroegsignalering schulden.
Zilver = brons, plus:
• We werken met een gedeeltelijke outreachende aanpak bij vroegsignalering schulden.
Goud = zilver, plus:
• We na over nieuwe innovatieve projecten en voeren deze uit.

Jeugdwerkloosheids
vrije zone

Brons
• We stoppen met de samenwerking met het jongerenpunt Midden-Brabant wat betekent dat
we geen jongerenregisseur (8 uur) meer hebben.
Zilver
• We werken samen met het jongerenpunt Midden-Brabant en dat betekent dat we een
jongerenregisseur werkzaam hebben in de gemeente Goirle (8 uur).
Goud = zilver, plus:
• We bereiden de uren voor de jongerenregisseur uit met 16 uur zodat alle jongeren onder de
27 jaar in beeld hebben die geen werk hebben of opleiding volgen met als doel begeleiden
richting naar (passend) werk of opleiding.
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Uitvoering Wmo

Brons
• We geven alleen uitvoering aan de wettelijke taken. En bieden Wmomaatwerkvoorzieningen alleen als het echt nodig is.
• Wij verstrekken geen subsidies aan (burger)initiatieven. Wel leveren wij capaciteit om mee te
denken en te verbinden.
Zilver = brons, plus:
• Algemene voorzieningen zetten wij voort op huidige niveau
• De gemeente verstrekt een beperkt aantal subsidies per jaar voor kansrijke
(burger)initiatieven die bijdragen aan onze doelen.
• De gemeente levert capaciteit om mee te denken en te verbinden.
Goud = zilver, plus:
• De gemeente investeert in een sterkte sociale basis. Daarvoor brengen we de Algemene
voorzieningen naar een hoger niveau
• De gemeente verhoogd de subsidiepot. Iedereen die een kansrijk idee heeft om de sociale
basis zichtbaar te versterken kan hiervoor subsidie krijgen.
• De gemeente ondersteund burgerinitiatieven financieel, begeleiden hen en verbinden
vrijwilligers met elkaar.
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Jeugdwet uitvoering

Brons
• We geven alleen uitvoering aan de wettelijke taken.
• Wij bieden Jeugdwet- maatwerkvoorzieningen alleen als het echt nodig is.
• Wij verstrekken geen subsidies aan (burger)initiatieven. Wel leveren wij capaciteit om mee te
denken en te verbinden.
Zilver = brons, plus:
• Algemene voorzieningen (voorliggende veld) zetten wij voort op huidige niveau
• De gemeente verstrekt een beperkt aantal subsidies per jaar voor kansrijke
(burger)initiatieven die bijdragen aan onze doelen.
Goud = zilver, plus:
• De gemeente investeert in een sterke sociale basis en brengt daarvoor de algemene
voorzieningen naar een hoger niveau.
• Wij verhogen de subsidiepot. Kansrijke ideeën vanuit de samenleving die de sociale basis
zichtbaar te versterken kunnen hiervoor subsidie krijgen.
• Wij ondersteunen burgerinitiatieven financieel, begeleiden hen en verbinden vrijwilligers
met elkaar.

Projecten t.b.v.
preventie

Brons
• De gemeente voert alleen projecten uit als de kosten hiervoor volledig gesubsidieerd worden
door bijvoorbeeld het Rijk
Zilver
• De gemeente voert projecten uit wanneer de kosten hiervoor gedeeltelijk door Het Rijk
gesubsidieerd worden en de gemeente slechts een deel hoeft te betalen
Goud = zilver, plus:
• Aanvullend op de cofinanciering stelt de gemeente een subsidiepot ter beschikking voor het
uitvoeren van projecten die bijdragen aan preventie en een sterkere sociale basis creëren.
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Sport, cultuur en recreatie Huidige Kosten € 5.072.000,Beschikbare
Voorzieningen
sport

Brons
• De gemeente heeft geen sport accommodaties in eigendom of beheer en draagt financieel niet bij
aan de exploitatie van de voorzieningen.
Zilver
• De gemeente behoudt de huidige sportaccommodaties in eigendom en beheer.
• We verzorgen het onderhoud van de voorzieningen op een sober niveau.
• Bij veel animo moeten sportvoorzieningen werken met wachtlijsten of samenwerken met
anderen.
Goud = zilver, plus:
• De gemeente zet in op kwaliteitsverbetering en, indien nodig, uitbreiding van de huidige
sportaccommodaties.
• We verzorgen het onderhoud de voorzieningen op een goed niveau en houden rekening met
vervangingsinvesteringen.
• Er wordt nagedacht over eventuele aanvullende voorzieningen zoals een zwembad in de
gemeente.

Beschikbare
Voorzieningen
cultuur
(accommodaties)

Brons
• De gemeente heeft geen culturele accommodaties in eigendom en draagt financieel (subsidie)
niet bij aan de exploitatie van het cultureel centrum.
• Het theater wordt volledig commercieel geëxploiteerd of komt te vervallen.
Zilver:
• De gemeente heeft enkele culturele centra / wijkgebouwen in eigendom. En voorziet daarmee in
de infrastructuur.
• De gemeente draagt bij aan de exploitatie van de wijkgebouwen en het cultureel centrum;
Goud = zilver, plus:
• De gemeente verhoogt de subsidie aan cultureel centrum of wijkgebouwen tot het niveau dat
noodzakelijk is voor een duurzame exploitatie.
• Het cultureel centrum ontwikkelt zich verder tot huiskamer van Goirle door toevoeging van
activiteiten.

Brons

Zilver

Goud
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Bibliotheek

Brons
• Geen vaste plek er is wel een uitleenpunt of bibliobus in het kader van de Wsob (bibliotheekwet).
Zilver
• Er is een vaste plek voor de bibliotheek.
Goud = zilver, plus:
• De vaste plek van de bibliotheek biedt ook ruimte om activiteiten uit te voeren en lezen te
stimuleren.

Cultuur en sport
educatie

Brons
• De gemeente investeert niet in cultuureducatie (o.a. CmK op basisschool, PlanC voor naschoolse
cultuureducatie, combinatiefuncties cultuur) en niet in bewegingsonderwijs (combinatiefuncties
sport/beweegcoach jeugd/vakleerkracht).
Zilver = brons, plus:
• De gemeente gaat door met de huidige vormen van cultuureducatie (Cultuureducatie met
Kwaliteit)
• De gemeente gaat door met de Brede Regeling Combinatiefuncties en de gemeente maakt de
ondersteuning van de kwartiermaker/cultuur coördinator (nu in dienst bij PlanC/het
burgerinitiatief) structureel.
Goud = zilver, plus:
• De gemeente zet meer en breder in op cultuureducatie voor zowel sport als cultuur zodat alle
kinderen en volwassenen in aanraking kunnen komen met sport en cultuur.
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Cultuur- en sport
stimulering

Brons
• De gemeente doet niets aan sport- en cultuurstimulering. Iedereen moet zelf zijn weg naar
beschikbaar aanbod weten te vinden.
Zilver
• De gemeente zorgt ervoor dat de mensen die op dit moment deelnemen aan culturele
activiteiten (actief of passief) en mensen die sporten of bewegen, dit ook (kunnen) blijven doen.
• De gemeente zet beperkt in op doelgroepen die nu minder meedoen om hen te activeren. Dit zijn
o.a. mensen met een beperking, ouderen en met een lager inkomen of opleidingsniveau.
Goud = zilver, plus:
• De gemeente zorgt ervoor dat meer mensen gaan deelnemen aan cultuur en aan sport- en
beweegactiviteiten.
• Er is een sport- en cultuurregisseur die als ‘makelaar’ vraag en aanbod samen brengt.

Subsidies

Brons:
• De gemeente geeft, behalve wettelijke taken voor de bibliotheek, geen subsidies op het gebied
van sport en cultuur.
Zilver = brons, plus:
• De gemeente subsidieert wel initiatieven waarvoor (co)financiering ontvangen wordt van andere
overheden (zoals CmK, CF).
Goud = zilver, plus:
• De gemeente maakt extra budget vrij om sport- en cultuursubsidies te verlenen aan
burgerinitiatieven, startende ondernemers in deze sectoren en bestaande verenigingen
• Zelf gaat de gemeente actief op zoek naar financieringsmogelijkheden bij overheden en fondsen.
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Recreatie

Brons:
• De gemeente zet niet in op recreatie. We heffen toeristenbelasting de inkomsten hiervan komen
ten goede aan de algemene middelen.
Zilver = brons, plus:
• Een deel van de inkomsten toeristenbelasting geven we aan een externe organisatie die hiervan
op beperkte schaal activiteiten uitvoert op het gebied van promotie.
• We denken mee en faciliteren projecten op het gebied van recreatie maar investeren niet
financieel.
Goud = zilver, plus:
• We zetten als gemeente actief in op extensieve recreatie.
• De volledige opbrengst toeristenbelasting zetten we in op activiteiten op het gebied van
promotie.
• We investeren ook in de realisatie van de projecten op het gebied van extensieve recreatie

Regionale
samenwerking

Brons
• De gemeente doet regionaal wat moet. Alleen wat wettelijk verplicht is om via de regio te doen
pakken we op.
Zilver = Brons, plus:
• We nemen actief deel aan regionale projecten voor zover dit opgaven betreft die we als
gemeente niet alleen kunnen oppakken.
• We zetten beperkt in op de GHO samenwerking. Deze is vooral gericht op bedrijfsvoering en de
uitvoering van taken.
Goud = zilver, plus:
• We zetten in op zoveel mogelijk samenwerken met de Hart van Brabant gemeenten.
• In de GHO samenwerking zetten we extra in op het versterken van de samenwerking op
beleidsniveau. We ontwikkelen gezamenlijk beleid en voeren zo veel als mogelijk dezelfde
beleidsregels in.
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