
Hoe verder….
‘(Naar) een solide koers voor Goirle’

Beeldvorming raad 31 januari 2023
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Beeldvormend deel

a. Wat ging vooraf

b. Wat speelt er

c. Strategisch Heroriënteren

d. Hoe verder ...?

Oordeelsvormend deel

31-1-2023

Agenda



▪ (Ad hoc) besluiten 

▪ Bezuinigingsrondes bij begrotingen

▪ Terugkerende tekorten jaarrekeningen

▪ Afname algemene reserve

31-1-2023

Wat ging vooraf



Wat speelt er bij inkomsten? 
Herziening van rijksmiddelen

31-1-2023

Normerings-
systematiek

Herverdeling 
gemeentefonds 

Koek moet 
groter!

Hervorming 
Jeugdstelsel
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Externe ontwikkelingen: Jaar Effect Wijziging p.jr.

Normeringssystematiek 2026 ? ↔ pm

Herverdeling gemeentefonds 2027 ? ↓ -/- € 2.700.000

Hervorming jeugdstelsel 2025 ? ↓ ???

Lobby ‘Koek moet groter’ ? ↑ ???

Wanneer en hoeveel minder inkomsten?



Wat speelt er bij uitgaven?
Investeringsopgaves o.a.
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Voorlopige bedragen, onder voorbehoud. Hoofdlijnen, geen rechten aan te ontlenen. 
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Lokale besluitvorming: Jaar Effect Bedrag p.jr.

Voortzetten huidige beleidslijnen
(onderwijs, sport, gebouwen, buitenruimte etc.)

2023 e.v. ↑ € 5 miljoen

Extra ambities en opgaven
(geluidswal, klimaat, wonen etc.)

2023 e.v. ↑ € ??? miljoen

Verlagen uitgaven – tranche 1
(Bestuursakkoord)

2023-2026 ↓ 1* € 2 miljoen 

Verlagen uitgaven – tranche 2
(Bestuursakkoord)

2026-2030 ↓ 2* € 2 miljoen 

Wanneer en hoeveel meer uitgaven?
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Strategische heroriëntatie
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Stip aan de horizon:
1. Wat is er dan?  
2. Hoe kom je er?



Voordelige effecten
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Lange termijn

Bewust

In samenhang

Uitlegbaar

Regie

Duidelijkheid



Nadelige effecten
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Blokkeren 
werk als 

bestuurder

Maatschappelijke 
‘druk’

Vooruitgeschoven 
besluitvorming

Tijd



Huidige koers (Bestuursakkoord 2022-2026)
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➢ Raad in gesprek: Werkconferentie Q1-2023 mét diepgang 

➢ Richting vertalen in Perspectiefnota 2024

➢ Beschouwingen in mei/juni 2023

➢ Vertaling in Begroting 2024 e.v.



Motie 24 ex artikel 35 RvO 10.11.2022
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Wat maakt de discussie lastig?

31-1-2023

❑ Onzekerheid ‘Den Haag’. 

❑ Onaantrekkelijke keuzes als het de samenleving ‘raakt’. 

❑ Over het graf regeren is onvermijdelijk maar ongemakkelijk. 

❑ Toekomstbeeld 2040 vergt mogelijk politieke concessies.

❑ Verschillend beeld van financiële mogelijkheden en consequenties

❑ Druk van ‘buitenaf’ 



Keuzes zijn onvermijdelijk
‘Oude voet’

Investeringsbesluiten zonder dekking
➢ Wie het eerst komt, het eerst maalt 
➢ Op te nemen in de begroting.

‘Strategische Heroriëntatie’ om richting te geven aan

Integrale investeringsbesluiten mét dekking
➢ Anticiperend op dat wat er nog komt
➢ Concrete dekking.
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‘Sterk en in Balans’



Hoe wilt u verder?
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