
 

Motie 
Art. 35 Reglement van Orde 

   

Onderwerp: Strategische keuzes begroting 

 
De raad van de gemeente Goirle, in vergadering bijeen op 2 juni 2020  

 

Constaterende dat: 

• de door het college gepresenteerde voorjaarsnota een tekort en dus een 

bezuinigingsopgave laat zien van € 1 miljoen voor 2021, oplopend tot structureel 

€2,3 miljoen in 2024; 

• het college richting nodig heeft bij het onderzoeken van gebieden waarop 

noodzakelijkerwijs moet worden bezuinigd; 

• in de voorjaarsnota daartoe vier strategische keuzes zijn opgenomen; 

• het aan de raad is keuzes te maken op welke beleidsterreinen bezuinigd moet 

worden; 

 

Overwegende dat: 

• “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten” een eerlijke manier van 

bezuinigen is; 

• de sectoren cultuur en sport bij de bezuinigingen in de begroting 2020 al zwaar op 

de proef zijn gesteld; 

• de bezuinigingen in de begroting van vorig jaar op een voor de raad prettige wijze 

waren gepresenteerd; 

• het prettig is als de raad ‘iets te kiezen’ heeft; 

 

Verzoekt het college: 

 

1. de begroting net als vorig jaar samen te stellen met groene (bezuiniging is gekozen door 

het college), witte (bezuiniging is niet gekozen, maar kan worden gekozen), blauwe 

(bezuiniging kan maar moet worden uitgezocht, ‘pm’)  en rode (bezuiniging wordt door 

college afgeraden) ‘tegels’; 

 

2. alle beleidsontwikkelingen op de pagina’s 9-21 van de voorjaarsnota als gekleurde tegel 

onder één van de strategische keuzes (voornamelijk keuze 4) in de begroting op te nemen; 

 

3. voor ieder van de vier strategische keuzes naast de tegels onder 2. ten minste twee 

groene, drie rode, drie witte en één blauwe tegel(s) te presenteren; 

 

4.  in de begroting het volgende op te nemen per strategische keuze: 

 

Strategische keuze 1: Verhogen inkomsten op korte termijn 

  2021 2024 

Som groene tegels € 250.000 € 500.000 

Som rode + witte tegels € 150.000 € 250.000 

 

 

 
 



 
Strategische keuze 2: bezuinigingen realiseren daar waar de financiële problemen ontstaan/ 

terugdringen van kostenoverschrijdingen 

  2021 2024 

Som groene tegels € 800.000 € 2.500.000 

Som rode + witte tegels € 400.000 € 1.000.000 

 

Strategische keuze 3: heroverwegen rol gemeente: terugtredende overheid 

  2021 2024 

Som groene tegels € 100.000 € 250.000 

Som rode + witte tegels € 100.000 € 250.000 

 

Bezuinigingen op sport en cultuur zijn uitgesloten; 

 

Strategische keuze 4: alleen nieuw beleid als dat onvermijdelijk is 

  2021 2024 

Som groene tegels € 100.000 € 250.000 

Som rode + witte tegels € 100.000 € 250.000 

 

 Als uitgangspunt nemen:  

• Alleen nieuw beleid als oud beleid kan worden stopgezet; 

• Civiel-, bouw-, en cultuurtechnische projecten uitstellen voor 1 of meerdere jaren, 

waarmee de incidenteel vrijkomende middelen kunnen worden ingezet om de 

begrotingen sluitend te maken; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening en naam: 

 

Henk Gabriëls 

Pro Actief Goirle   

   

   

Aanvaard Aantal stemmen voor  
Griffier, …………………………… 

Verworpen Aantal stemmen tegen  
 


