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Voorjaarsnot
a

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting
De voorjaarsnota is een startdocument in de reeks van documenten die worden 
uitgebracht in het kader van de planning en controlcyclus. Deze nota kan worden 
gekenschetst als een kadernota waarin de uitgangspunten worden opgenomen voor 
het opstellen van de jaarlijkse conceptbegroting. De uitvoering van het ingezette 
beleid komt voor het voetlicht en de financiële kaders voor het komende 
begrotingsjaar worden vastgesteld. 

Gebruikelijk is dat bij de voorjaarsnota ook keuzes voor in te zetten nieuw beleid 
worden voorgelegd. Gelet op de enorme bezuinigingsopgave wordt binnen het 
bestek van deze nota daarvan thans geheel afgezien. 

Op 14 december 2010 is met uw raad is afgesproken dat bij de voorjaarsnota voor 
het jaar 2012 een takendiscussie zal worden gevoerd in relatie tot noodzakelijk door 
te voeren bezuinigingen. Deze takendiscussie is de ruggengraat van deze nota. Als 
gevolg daarvan is de inhoud en opzet van deze nota dan ook wat afwijkend van 
eerdere edities.

Aan de hand van de voorjaarsnota kan de discussie over het in te zetten 
bezuinigingstraject worden gevoerd.
Met het vaststellen van de nota worden tevens de kaders voor het opmaken van de 
conceptbegroting vstgelegd.

1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?
De afgelopen jaren hebben wij uw raad een voorjaarsnota gepresenteerd als een 
startdocument in de reeks van documenten die worden uitgebracht in het kader van 
de planning en controlecyclus.

Ambtelijke bijstand: H. van Poppel
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Deze nota werd gezien als een kadernota waarin de uitgangspunten waren 
opgenomen voor het opstellen van de conceptbegroting. 

Op 14 december 2010 is met uw raad is afgesproken dat bij de voorjaarsnota voor 
het jaar 2012 een takendiscussie zal worden gevoerd in relatie tot noodzakelijk door 
te voeren bezuinigingen. Deze takendiscussie is de ruggengraat van deze nota. Als 
gevolg daarvan is de inhoud en opzet van deze nota dan ook wat afwijkend van 
eerdere edities.

2. Wat willen we bereiken?
Met uw raad is een traject ingezet om door middel van het zogeheten scenario-
denken de takendiscussie in relatie tot de noodzakelijke bezuinigingsoperatie te 
voeren.
Vanuit de raad is aangegeven dat naast de vier scenario's die door het college zijn 
aangedragen nog twee andere mogelijke scenario's tegen het licht kunnen worden 
gehouden. Deze scenario's hebben wij vervolgens ook in onze overwegingen 
betrokken.
Het bediscussiëren van mogelijkheden aan de hand van scenario's heeft geleid tot 
het nadrukkelijk nadenken over de vraag waar onze gemeente wil staan in een 
tijdsgewricht dat verder reikt dan het jaar 2015, de horizon die bij het vaststellen 
van de Toekomstvisie is geduid. 
De Toekomstvisie, het bestuursprogramma en het collegeprogramma zijn de 
uitgangspunten voor het vigerende beleid. Om te weten of bezuinigingen die nu 
worden ingezet om de begroting meerjarig sluitend te krijgen niet strijdig zijn met de 
koers die we op lange termijn willen inslaan is het goed dat is /wordt nagedacht over 
de (verdere) richting die Goirle inslaat.

3. Wat gaan we daarvoor doen?
Wij hebben de voorstellen die wij in het kader van deze nota doen gebaseerd op de 
keuze voor het zogeheten Ontwikkelscenario. Wij komen tot de keuze voor dit 
scenario op grond van de volgende afwegingen:

• Goirle is een dynamische en levendige gemeente en dat willen we graag 
behouden;

• Goirle krimpt voorlopig nog niet; dat voordeel willen we juist benutten en 
veilig stellen in toekomstig perspectief;

• Onze gemeente heeft een sterke sociale infrastructuur; deze kan o.i. beter 
behouden worden en floreren in een gemeente die in beweging blijft;

• Goirle is zelfstandig en daadkrachtig; haar bestaansrecht ontleent zij juist 
onder andere aan haar voortdurende ontwikkeling; dit willen we behouden;

• Het ontwikkelscenario sluit het best aan bij de Toekomstvisie - die loopt tot 
het jaar 2015 - en de verdere uitwerking van het op basis van deze visie 
ingezette beleid;
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• De financiële situatie dwingt tot verregaande keuzes, waarbij de begroting 
ook in meerjarig perspectief sluitend gemaakt moet worden. Het scenario 
Ontwikkelgemeente biedt deze mogelijkheid (er valt nog wat te kiezen);

We richten ons niet op de Beheer, Verzilver en Zorggemeente: deze sluiten 
onvoldoende aan bij de huidige identiteit van Goirle. Goirle bruist; verwacht wordt 
dat juist in deze 3 scenario's Goirle 'in rust' zou komen of misschien zelfs 'stil' of 
'saai' wordt. Dat willen we voorkomen.
We richten ons niet op een samensmelting van scenario's: we zetten één stip op de 
horizon. Echter: 
de scenario's "S-gemeente" en "Groen-en-sociaal-gemeente" zijn benut om per 
thema nuance aan te brengen. Mogelijkheden met een kwalificatie '0' of misschien 
zelfs '+' in het Ontwikkelscenario zijn daarmee op voorhand niet volledig buiten 
beeld verdwenen.

4. Wat mag het kosten?

Bezuinigingsopgave

In de voorjaarsnota wordt geduid wat nu precies de bezuinigingsopgave is.

De huidige situatie (begroting 2011)
De vastgestelde begroting heeft een batig saldo van € 36.477,00.

Meerjarenbegroting 2012-2015 / Algemene Uitkering 
Op 6 december jl. is de decembercirculaire verschenen. Met deze circulaire 
informeert het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over 
de actuele ontwikkelingen van de gemeentefondsuitkering.
Deze circulaire is de eerste gemeentefondscirculaire van het kabinet Rutte-Verhagen.
Hij bevat onder andere belangrijke mutaties naar aanleiding van het Regeerakkoord. 
Centraal staat de herinvoering in 2012 van de "trap op, trap-af systematiek", de 
koppeling van het gemeentefonds aan de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde 
uitgaven. Het accres voor het gemeentefonds loopt naar huidig inzicht op tot € 
599.000.000,00 in 2015. Dit bedrag ligt binnen de bandbreedtes die het vorige 
kabinet heeft geadviseerd.

Buiten het bereik van deze circulaire, maar wel degelijk van financieel belang, valt 
een aantal andere maatregelen uit het Regeerakkoord, zoals ombuigingen op 
specifieke uitkeringen en decentralisatie met omvangrijke financiële consequenties.
Voor een deel hebben deze ook gevolgen voor het gemeentefonds in latere jaren. De 
komende periode zullen deze maatregelen verder worden uitgewerkt. De ingeboekte 
besparingen zijn daarbij leidend en taakstellend. Bij de uitwerking zal ook overleg 
plaatsvinden met de VNG. Uitgangspunt is dat de gemeenten de besparingen via 
uitgavenverlagingen kunnen opvangen en dat de maatregelen niet leiden tot 
laststijgingen voor burgers en bedrijven. 
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Op basis van de december circulaire is de algemene uitkering aangepast tot en met 
het jaar 2015. De meerjarenbegroting sluit met de volgende saldi (in €).

Jaren 2011 2012 2013 2014 2015

Uitkomst 
meerjarenbegro
ting 

36.477,0
0

-1.450.000,
00

-1.990.000,
00

-2.100.000,
00

-2.540.000,
00

In het collegeprogramma werd nog uitgegaan van bedragen van € 600.000,00 
oplopend tot € 3.000.000,00.

In bovenstaande overzicht is rekening gehouden met een aantal zaken dat voorzien 
wordt, maar waarvoor nog raadsbesluiten genomen moeten worden, zoals: 
correcties rentetoerekeningen en enkele extra lasten.
Voorts is sprake van een aantal aannames waarvan eerst bij het verschijnen van de 
mei / juni circulaire zal blijken of deze correct zijn. In de becijfering is ook rekening 
gehouden met de structurele consequenties van de investeringen die benodigd zijn 
voor renovatie van het sportpark.

Om te kunnen bezuinigen is het van belang eerst alle mogelijkheden in beeld te 
brengen. Ook mogelijkheden tot inkomensverhoging moeten daarbij worden 
betrokken. Los van welke keuze er uiteindelijk gemaakt zal worden (zie hoofdstuk 4), 
helpt daarbij het indelen van alle bezuinigingsmogelijkheden in 3 categorieën:

1) Efficiënter werken c.q. lastenverzwaring
2) Anders werken
3) Scenario-denken (afhankelijk van het toekomstperspectief)

Alle mogelijkheden tot bezuinigen gerangschikt in bovenstaande categorieën vindt u 
terug in bijlage 1 in de Voorjaarsnota.

Het totaal, zo blijkt uit bijlage 1, aan bezuinigingsmogelijkheden bedraagt ruim € 
2.000.000,00 in 2012 tot € 3.500.000,00 in 2015. De bezuinigingsopgave - 
gebaseerd op de huidige inzichten - bedraagt echter € 1.450.000,00 in 2012 
oplopend naar ruim € 2.500.000,00. Er valt dus wat 'te kiezen'. 

5. Communicatie en participatie / inspraak
De suggesties, die zijn ingebracht op het digitale forum, zijn in de overzichten 
verwerkt.

6. Vervolgtraject besluitvorming
Deze nota wordt gezien als een kadernota waarin de uitgangspunten zijn 
opgenomen voor het opstellen van de conceptbegroting 2012.
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7. Fatale beslisdatum
Op dit voorstel is geen fatale beslisdatum van toepassing.

8. Voorstel
Wij stellen u voor door het vaststellen van de Voorjaarsnota in te stemmen met de 
daarin opgenomen bezuinigingen en voorts de kaders die dienen te worden 
gehanteerd bij het opmaken van de conceptbegroting 2012.

Burgemeester en wethouders van Goirle,
mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester
Ing. J.M. Tromp, secretaris 
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De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19-04-2011;

gelezen het advies van de commissie Welzijn, Ruimte en Algemene Zaken  d.d. 
10,11 en 12-05-2011;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

in te stemmen met de in de Voorjaarsnota opgenomen bezuinigingen en de 
uitgangpunten ten behoeve van de concept begroting 2012.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 31-05-
2011.

, de voorzitter

, de griffier
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