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1Inleiding

In het Collegeprogramma 2010-2014 "Voor 'n vitale gemeente.." is aangegeven dat 
ook Goirle niet zal ontkomen aan een flinke bezuinigingsoperatie.
Aangegeven is daarbij dat het college het zwaartepunt van de te nemen 
maatregelen zoveel mogelijk in de eerste jaren van deze (bestuurs-)periode wil 
leggen. 
De eerste lijnen zijn door het college uitgezet op de pagina's 14 en 15 van het 
collegeprogramma.

Deze rapportage rapport is bedoeld om de opties in beeld te brengen die gehanteerd 
kunnen worden bij het nemen van besluiten omtrent bezuinigen.
Op basis van dit stuk kan het college een standpunt bepalen en kan de raad aan de 
hand van een concreet voorstel (met keuzemogelijkheden) een besluit nemen.

Deze rapportage gaat van start met een omgevingsanalyse:
•wat komt er op ons af? 
•Hoe groot is de opgave nu werkelijk? 
•Welke bedreigingen (maar mogelijk ook kansen) zijn er?

Vervolgens wordt nader ingegaan op de vraag wat voor type gemeente Goirle 
uiteindelijk wil zijn. Daarbij ligt de scope verder dan de periode waarvoor de 
Toekomstvisie Goirle 2015 is gemaakt.
Bij het bezuinigen is het van belang om vooraf de toekomstrichting van Goirle te 
bepalen. Zo voorkomen we dat nu rücksichtslos bezuinigd wordt op de juist voor 
Goirle waardevolle elementen voor onze toekomst. 

Een belangrijk document is daarvoor uiteraard de Toekomstvisie. Hoewel de scope 
van deze visie 'slechts' tot 2015 loopt op onderdelen ietwat achterhaald is door de 
tijd (denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van de sportvelden, maar ook het 
huidige economische klimaat) en wellicht actualisatie behoeft, is dit document van 
groot belang op onze visie op de toekomst. 

Los van de gewenste toekomst, zijn mogelijke sterk uiteenlopende scenario’s voor 
de toekomst van de gemeente Goirle van belang te bedenken. Vragen als: vergrijzen 
we meer? Krimpen we wellicht? Waar ligt - met de toekomstvisie in ons achterhoofd - 
het zwaartepunt? Ontwikkelen we? Zijn we op kortere termijn meer een 'beheer 
gemeente'? 

Allemaal vragen die afhankelijk zijn van onze eigen keuzes maar ook van onze 
demografische ontwikkeling. 
Een toekomstscenario dat als referentiekader kan dienen voor te maken keuzes. 
Zonder dergelijk scenario-denken bestaat het risico dat keuzes onsamenhangend tot 
stand komen. Het ontbreekt dan aan een ijkpunt en daarmee aan de argumenten om 
bepaalde keuzes te rechtvaardigen. Bovendien wordt duidelijk waar de gemeente 
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een rol voor haarzelf ziet weggelegd en daarmee dus ook waar de gemeente voor 
zichzelf geen rol (meer) ziet.

Om de verschillende toekomsten te schetsen gaan we gebruik maken van 
scenarioplanning. Dit is een methode
waarbij op gestructureerde wijze ontwikkelingen worden beredeneerd en voorzien 
worden van
de gevolgen van de ontworpen redenatie.

Aansluitend komen de mogelijkheden tot bezuinigen (het traject) zelf aan de orde, 
waarbij afhankelijk van het antwoord op de vraag welk type gemeente Goirle 
uiteindelijk zal zijn, de scenario's de revue passeren.

Het implementatietraject komt pas in een later stadium aan de orde: wie neemt op 
welk moment welk besluit en hoe worden maatregelen doorgevoerd. De paragrafen 
waarin de mogelijke bezuinigingsmaatregelen zullen worden benoemd, zijn nu 'leeg' 
en worden dus pas gevuld bij stap 3 en verder. Ook zullen gelijktijdig met stap 3 de 
overige maatregelen of keuzen worden benoemd die los staan van een scenario. 
Tevens zal dan worden aangegeven welke mogelijke efficiency maatregelen voorts 
nog getroffen kunnen worden. Dit is nu nog niet aan de orde.

Duidelijk is dat in het kader van de opdracht niet kan worden volstaan met de 
"kaasschaafmethode".
Strategische keuzes zijn thans aan de orde omdat de opgave substantieel is. 
Mondiale en landelijke ontwikkelingen hebben geleid tot een situatie die alle 
gemeente dwingen tot forse ingrepen. Duurzame heroverwegingen en principiële 
keuzes zijn thans aan de orde.

3



Takendiscussie – uitwerking stap 1 en 2 Versie: 1.2
Datum: 2 februari 2011

2Omgevingsanalyse

Deze analyse moet antwoord geven op de vraag wat er allemaal op ons afkomt: een 
zo helder mogelijke analyse van de feiten en inzicht in de gewenste omvang van de 
bezuiniging.

De belangrijkste ontwikkelingen zijn: 
•Minder geld (lagere algemene uitkering);
•Een nog steeds slechte economische situatie; als gevolg waarvan ook lokaal 
personen, bedrijven en instellingen in een minder rooskleurige situatie zijn geraakt;
•Het niet bebouwen van de sportparklocatie brengt met zich mee dat middelen 
moeten worden gevonden voor renovatie van het sportpark;
•Toename gemeentelijke taken op basis van de uitkomsten van het regeerakkoord.
•Een verwachte toename van het aantal bijstandsuitkeringen.

Algemeen

Dienstverlening
Door verdergaande digitalisering en de uitvoering van het programma andere 
Overheid verandert de wijze van dienstverlening door de gemeente. Het aanbieden 
van diensten via meerdere kanalen (digitaal, schriftelijk, fysiek) leidt vooralsnog niet 
tot reductie van noodzakelijke personele capaciteit. 

Waarstaatjegemeente.nl
In het voorjaar is voor de derde maal (Goirle neemt elke twee jaar deel) meegedaan 
aan deze benchmark.
De resultaten worden gebruikt in onze begrotingscyclus. De uitslagen geven aan hoe 
de burger taken van de gemeente waardeert. De scores geven enerzijds inzicht in 
zowel de ontwikkeling door de jaren heen, terwijl ook  vergelijking met gelijksoortige 
gemeenten mogelijk is. De gegevens kunnen input vormen bij de te voeren 
takendiscussie. 

Burgerparticipatie
Het betrekken van de burger bij de woonomgeving of de ontwikkeling van nieuw 
beleid vergt extra tijd en ook meer inzet van ambtelijke capaciteit. Dat werkt 
kostenverhogend.

Positioneringonderzoek
Uit een onderzoek van Motivaction komt naar voren dat Goirle op dit moment geen 
duidelijk beeld van zichzelf heeft naar de buitenwereld toe. Dat vraagt om aanpak. 
De kracht ligt volgens de onderzoekers duidelijk in de unieke ligging nabij natuur en 
de stad Tilburg en de aanwezige ruime voorzieningen. Het advies van de 
onderzoekers is te positioneren met de richtingen comfortabel wonen en recreatie op 
niveau. Het denken is scenario's is daarbij een nuttig hulpmiddel.
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Burgerzaken
De aangekondigde verlenging van de geldigheid van paspoorten van 5 naar 10 jaar 
zal leiden tot afname van werkzaamheden. Daar staat tegenover dat de inkomsten 
uit leges zullen dalen.
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Belastingdruk
Het totaal aan gemeentelijke heffingen per inwoner bedraagt in Goirle € 376,00. Het 
gemiddelde in Nederland bedraagt € 422,00. (bron: Benchmark Berenschot)
De totale onbenutte belastingcapaciteit (de optelsom van maximaal op te leggen 
belastingen en heffingen) bedraagt voor onze gemeente € 1.432.000,00 (bron: nota 
reserves en voorzieningen).

Dominantere handhaving
Doordat de rijksoverheid in het kader van deregulering en lastenverlichting steeds 
meer het accent verschuift van toezicht vooraf (toestemmingen zoals 
vergunningen), naar toezicht achteraf door middel van algemene regelingen, komen 
er voor gemeenten steeds meer taken op handhavinggebied bij. 

Politie-inzet
De laatste jaren trekt de politie zich om verschillende redenen steeds verder terug 
van haar taken op het gebied van preventief toezicht en handhaving van de 
openbare orde in de openbare ruimte, doorgaans ten gunste van justitiële opsporing. 
Steeds minder kan een beroep worden gedaan op de politie voor toezicht en 
preventieve aanwezigheid in de openbare ruimte. De politie wijst de gemeente in 
toenemende mate op de mogelijkheden van eigen inzet van mensen en middelen 
voor dit doel. De ingezette ontwikkeling gaat er naar toe dat de gemeenten de keuze 
moeten maken het gat dat de politie achterlaat al dan niet op te vullen. Dat kan 
doordat gemeenten zelf de verantwoordelijkheid nemen voor toezicht en handhaving 
in de openbare ruimte. In grotere gemeenten is een dergelijke gemeentelijke inzet al 
jaren gemeengoed. Ook gemeenten met een omvang als Goirle zullen de komende 
jaren voor deze keuze komen te staan.

Reorganisatie politie
In het regeerakkoord is voorzien dat de politie gereorganiseerd wordt. Er komt een 
landelijke politieorganisatie, verdeeld in 10 regio’s, die gelijk zijn aan de 
arrondissementen van de rechtbanken. Welke gevolgen dat heeft voor de gemeente 
en haar inwoners is nu nog niet te zeggen.

Risicobeleving
Brabanders zijn niet erg ongerust over omgevingsrisico´s en ze waarderen de 
informatie hierover van gemeenten, andere overheden en hulpdiensten. Voor het 
complete rapport wordt verwezen naar de website van de veiligheidsregio: 
www.veiligheidsregiomwb.nl. De resultaten zijn representatief voor de gehele 
provincie.

Wabo
Door invoering van de Wabo per 01 oktober is een deel van de (lichte) 
bouwvergunning komen te vervallen. De vermindering van de regeldruk aan de zijde 
van de aanvrager leidt tot een verhoogde regeldruk aan de zijde van de gemeente. 
Bovendien zal het enige tijd duren voordat alle werkprocessen zijn ingesleten. De 
voorlichting en advisering van aanvragers zal de eerste tijd meer tijd vragen. In de 
2e helft van 2011 zal duidelijk worden of de gewijzigde regelgeving leidt tot een lager 
werkaanbod binnen VVH.
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Vorming RUD
Nadat in 2009/2010 sprake is geweest van het verplicht opgaan van gemeentelijke 
onderdelen t.a.v. vergunningverlening en handhaving in Regionale 
uitvoeringsdiensten (RUD’s), is deze vorming nog niet echt in rustiger vaarwater 
terechtgekomen. In Midden-Brabant is eind 2010 gestart met een onderzoek naar de 
inhoud, omvang en vormgeving van een (zo mogelijk) vrijwillige RUD voor Midden-
Brabant. De uitkomsten hiervan en besluitvorming hierover worden in 2011 
verwacht.

Samenwerking 
Het kabinet wil de Wet gemeenschappelijke regelingen afschaffen. Dit betekent dat 
het ROM mogelijk zijn juridische basis verliest. Samenwerking zal hoe dan ook 
blijven plaatsvinden, zowel binnen als buiten de Hart van Brabant regio. Onze 
gemeente neemt deel aan tal van samenwerkingsverbanden op uitvoerend vlak, 
daar waar dat meerwaarde heeft en zo mogelijk ook kostenbesparingen oplevert.
Goirle wil, met als uitgangspunt behoud van zelfstandigheid, samenwerking aangaan 
met omliggende gemeenten. Daarbij is het vizier met name gericht op de 
gemeenten beneden de A58. 

Brandweerkazerne
De brandweerkazerne in Goirle is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de Arbo-
eisen. Op dit moment loopt een onderzoek naar de vraag of renovatie of nieuwbouw 
nodig is. Het investeringsbedrag is afhankelijk van de keuze uit de mogelijke 
varianten,

Veiligheidsregio
De recente ramp in Moerdijk zal onvermijdelijk leiden tot nieuwe (strengere) 
veiligheidseisen op het gebied van (brand)veiligheid. Dit zal zijn weerslag kunnen 
hebben in onze veiligheidsregio.

Zorg en Welzijn

Zorg
De tendens in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning  is om meer toe te gaan naar 
algemeen beleid en collectieve voorzieningen in plaats van specifiek beleid en 
individuele voorzieningen. Gelet op het beroep dat er nu reeds wordt gedaan op 
individuele voorzieningen is dat ook nodig. 
Er worden de komende jaren nieuwe taken vanuit de AWBZ overgeheveld naar de 
Wmo.

Werk en Inkomen
De geregistreerde werkloosheid in Goirle is na een sterke stijging in 2009 licht aan 
het dalen. Deze daling vertaalt zich niet in een lager uitkeringsbestand bij sociale 
zaken. Dat is ook een landelijke tendens. Uitkeringsgerechtigden hebben vaak als 
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gevolg van leeftijd, taal, psychosociale problemen een grote tot zeer grote afstand 
tot de arbeidsmarkt. De rijksfinanciering van de lokale uitkeringsregelingen staat 
onder grote druk. Er dient rekening gehouden te worden met een permanent tekort 
van meer dan 10% van het budget, hetgeen overeen komt met een te verwachten 
eigen aandeel van € 262.000,00 dat in de begroting 2011 e.v. niet gedekt is
De re-integratiebudgetten zullen sterk verlaagd worden. Dit levert een financieel 
dekkingsrisico op bij  o.a. de uitvoering van de Wet Investeren in Jongeren en de 
schuldhulpverlening. 
De financiering van de sociale werkvoorziening staat nu al onder grote druk..
Door het Rijk is aangekondigd dat (delen van) de Wajong, de Wet Sociale 
Werkvoorziening en de Wet werk en bijstand samengevoegd gaan worden tot één 
regeling. Dit levert een uitdaging op om nog meer dan tot nu toe de verbinding te 
maken tussen economische zaken en sociale zaken. 
Toegang tot de algemene bijstand wordt door het rijk verminderd hetgeen kan leiden 
tot een sneller beroep op minimabeleid.  

Minimabeleid
Op veel terreinen is de komende jaren landelijk en lokaal minder geld beschikbaar. 
Eigen bijdrages worden hoger, premies voor ziektekostenverzekeringen stijgen etc. 
Het is nog niet duidelijk of, als gevolg van het rijksbeleid, de werkgelegenheid zal 
toenemen. Het beroep op gemeentelijk minimabeleid (incl. schuldhulpverlening wat 
een wettelijke status krijgt) zal als gevolg van deze ontwikkeling toenemen.

Inburgering
Ook de komende jaren zal de gemeente een taakstelling houden voor de huisvesting 
van asielmigranten. Vanaf 2014 ontvangt de gemeente geen geld meer voor 
inburgering. Nieuwkomers zullen de inburgeringcursus zelf moeten gaan betalen, 
tenzij de gemeente hiervoor geld beschikbaar stelt.

Leerlingenvervoer
Naast de algemene voorzieningen voor kinderen met een leerprobleem is er een 
tendens dat er meer gespecialiseerde centra komen voor kinderen en meer kinderen 
gediagnosticeerd worden voor speciaal onderwijs. Mede daardoor staat het budget 
voor leerlingenvervoer onder druk. 

Welzijn
Het is van belang om de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) te noemen. 
Steeds meer taken worden vanuit de AWBZ overgeheveld naar de gemeente 
of verdwijnen uit de AWBZ vanuit de gedachte dat gemeenten op lokaal niveau het 
'gat' dat ontstaat opvangen. Onlangs zijn er wijzigingen aangebracht in de AWBZ-
functies ondersteunende en activerende begeleiding die gevolgen hebben voor de 
gemeente in de zin van meerwerk. Welke andere ontwikkelingen zich voor zullen 
doen is nu nog niet duidelijk maar duidelijk is wel dat er iets staat te gebeuren 
omdat de AWBZ onbetaalbaar wordt. 

Jeugd
Alle taken op het gebied van jeugdzorg worden overgeheveld naar de gemeenten. 
Het betreft hier: jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg), provinciale jeugdzorg, 
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gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming en licht verstandelijk 
gehandicapte jeugd. Preventie en vrijwillige hulpverlening wordt in goede 
afstemming met gedwongen hulpverlening georganiseerd door (samenwerkende) 
gemeenten. 

De Centra voor Jeugd en Gezin zullen bij de overheveling naar de (samenwerkende) 
gemeenten gaan dienen als front office voor alle jeugdzorg van de gemeenten. 
Onduidelijk is of de overkomende financiële middelen (met efficiencykorting) 
toereikend zullen zijn.

Back to basics
De problematiek wordt in dit kader als welbekend verondersteld. Het is van belang 
om dit goed te verbinden aan het bezuinigingstraject.

Ontwikkeling

Ruimtelijke ordening
Op basis van het regeerakkoord worden voorstellen verwacht om de ruimtelijke 
ordening meer over te laten aan provincies en gemeenten. 

Wonen
Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd wijzigingen te gaan doorvoeren ten aanzien 
van toewijzing van woningen door corporaties. Ook is de verwachting dat de 
huisvestingswet er eindelijk door zal komen. 
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Renovatie sportparken
Het niet bebouwen van het huidige sportprak en het niet verplaatsen van de 
sportvoorzieningen naar het Riels kwadrant brengt met zich mee dat renovatie van 
het bestaande complex noodzakelijk is. Gerekend moet worden met een investering 
van € 2,7 miljoen. 

Naar voren te halen nieuwe woningbouwprojecten
Om aan de volkshuisvestingstaak te kunnen blijven voldoen is het, gelet op het 
vervallen van woningbouwlocatie "Van den Wildenberg", nodig projecten naar voren 
te halen. Het is nog onbekend om welke projecten het gaat. De keuze zal gemaakt 
worden op grond van de criteria die in de Woonvisie zijn opgenomen. Woonbehoefte 
maar ook financiële risico's voor de gemeente zijn daarbij de  belangrijkste 
toetskaders. De reserve grondexploitatie moet voldoende groot zijn om deze lasten 
te kunnen dragen. 

Grondexploitaties
De opbrengsten vanuit de grondexploitaties staan onder druk. Waar in het verleden 
meeropbrengsten zonder meer gebruikt konden worden bijvoorbeeld voor de aanleg 
van bovenwijkse voorzieningen, is die vanzelfsprekendheid voor de toekomst niet 
gegarandeerd. Voor een aantal van de huidige grondexploitaties is het budgettair 
neutraal eindigen op dit moment al een uitdaging. 

Beheer

Onderhoudsniveau gemeentelijke eigendommen / infrastructuur
Goirle beheert ongeveer 276 ha. aan openbare ruimte. Goirle wil een groene 
gemeente zijn en is trots op haar buitengebied. Om veilig te wonen, werken en 
recreëren zijn veel kapitaalgoederen nodig. De gewenste kwaliteit van die goederen 
is onder andere beschreven in meerdere beleidsplannen. Daarin is aangegeven op 
welk niveau dit kapitaal in stand is te houden, en wat daarvan de lasten zijn.

Het Beheer en Onderhoud van kapitaalgoederen is vastgelegd in:Het Verbreed 
Gemeentelijk Rioleringsplan, het Wegen Beleidsplan, het Beleidsplan Openbare 
Verlichting, het Groenstructuurplan en het Groenomvormingsplan.
Waar nodig worden deze plannen herijkt en herschreven.

In de huidige begrotingsmethodiek is er voor gekozen om de budgetten voor het 
dagelijks- en structurele onderhoud (Groen, Wegen-Straten-Pleinen, Openbare 
Verlichting en Riolering) niet structureel te verhogen voor areaal uitbreiding. De 
nieuwe woonlocaties (Boschkens, Heisteeg e.d.) worden echter wel in het 
onderhoudsprogramma meegenomen en komen dus direct ten laste van deze 
budgetten. Op deze wijze is er per m2 dus jaarlijks steeds minder onderhoudsbudget 
beschikbaar. Deze werkwijze zet de onderhoudskwaliteit sterk onder druk, met als 
gevolg achteruitgang van het straatbeeld en toename van klachten.
Met het op orde brengen van het GEO- en GBI-databeheer kunnen vanaf 2011 de 
nieuw op te stellen beheerplannen financieel nog beter worden onderbouwd.
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Samenvattend beeld: bij verder afnemende en/of gelijkblijvende budgetten zal er 
sprake zijn van achteruitgang van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. 
Dit kan leiden tot des-investeringen van de beschikbare kapitaalgoederen (wegen, 
riolering, verlichting, groenvoorzieningen).

Externe subsidiemogelijkheden
Waar we nu nog projecten realiseren met bijvoorbeeld een ISV subsidie 
(Investeringssubsidie stedelijke vernieuwing ) of een stukje BLS (Besluit locatie 
gebonden subsidie) zullen ook herstructureringsproblemen voortaan mogelijk niet 
meer gesubsidieerd gaan worden vanuit de provincie en het rijk. 

Bouwstoffenbeleid en volle gronddepots
De eisen aan het verwerken van grondstromen zijn aangescherpt. Bij bouwprojecten 
konden de vrijkomende grondstromen tot nu toe in de eigen gronddepots worden 
opgeslagen. Deze depots zijn inmiddels vol. Dit betekent een verplicht gebruik van 
de grondbank(en) in de regio, hetgeen een kosten verhoging met zich mee zal 
brengen (risico).

Afvalstoffen
De verwachting leeft dat de hoogte van de vergoeding die de gemeente voor het 
ingezamelde plastic ontvangt, met ingang van 2012 flink zal verminderen (risico).
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3Bezuinigingsopgave

Van belang is dat wordt vastgesteld hoe groot 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. Doordat de maatregelen uit het 
regeerakkoord nog nadere uitwerking vragen kunnen de gemeenten op dit moment 
nog niet over de precieze gevolgen voor de gemeenten informeren.
Zodra dit wel het geval is zullen de gemeentes zo spoedig mogelijk geïnformeerd 
worden.

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.
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Datum: 2 februari 2011

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. Voor een globale onderbouwing van de becijfering 
wordt verwezen naar bijlage 1.
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4Scenario's

Zoals in de Inleiding al is aangegeven kan het denken in termen van scenario's 
helpen bij het maken van keuzes.
Een geschetst scenario geeft aan in welke mogelijke richting de gemeente zich zou 
kunnen ontwikkelen. De horizon ligt daarbij nadrukkelijk ver weg. Centraal staan de 
vraag: hoe zou Goirle er op omstreeks het jaar 2030 (of verder) uit kunnen zien?
Het nu inzetten op bepaalde bezuinigingsopties moet niet in strijd zijn met de 
denkbeelden die bestaan over de gewenste toekomst. Niet dat er van wordt 
uitgegaan dat de toekomst maakbaar is, wel vanuit de gedachte dat het uitzetten 
van een koers en richting van invloed kan zijn op de wijze waarop de gemeente zich 
ontwikkelt.

Hieronder worden vier mogelijke scenario's geschetst. Er wordt in - in willekeurige 
volgorde - een viertal scenario's onderscheiden:
-Beheergemeente
-Verzilvergemeente
-Ontwikkelgemeente
-Zorggemeente

Ten aanzien van de keuze voor de scenario's het volgende.

Het aantal scenario's is zodanig gekozen dat er daadwerkelijk wat te kiezen valt. 
Anders gezegd: er zijn voldoende verschillende scenario's. Ingeval er 3 of minder 
scenario's zouden zijn beschreven wordt alles belangrijk en helpt het scenario-
denken ons niet om gewogen keuzes te kunnen maken en de noodzakelijke focus te 
kunnen aanbrengen.

Daarnaast is getracht de scenario's voldoende onderscheidend te laten zijn ten 
opzichte van elkaar. Zo verschilt bijvoorbeeld een 'beheergemeente' duidelijk van 
een 'ontwikkelgemeente'. Daarbij is gebruik gemaakt van ervaringen van anderen 
die gewerkt hebben met het scenario-denken om een zelfde takendiscussie te 
kunnen voeren. 

Bovendien zijn de scenario's zó gekozen dat ze ook aansluiting kunnen vinden bij het 
huidige Goirle. Natuurlijk schetsen de scenario's wel een toekomstbeeld wat wellicht 
hier en daar als "extreem" wordt betiteld. Bedacht moet worden dat het om een 
theoretisch model gaat waarmee focus kan worden aangebracht en waardoor keuzes 
bewust gemaakt kunnen worden.

Het gaat er in dit stadium niet zozeer om of u zich kunt vinden in het betreffende 
scenario. Er zouden meer afwijkende scenario's kunnen worden bedacht, maar dat 
verhoogt het onderscheidend vermogen niet verder. Uiteindelijk gaat het erom dat 
de keuze in stap 4 om op bepaalde thema's te gaan bezuinigen (door het stopzetten 
of te minderen van een taak), een effect in de toekomst ressorteert wat bijdraagt 
aan de verwezenlijking van een bepaald scenario.
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Allereerst wordt daarbij een beeld geschetst: Hoe zou zo'n type gemeente er uit 
kunnen zien. De beschrijving is niet zaligmakend doch beoogt slechts een sfeer te 
duiden. Zo zou het kunnen zijn.
Van belang is dat vervolgens wordt stilgestaan wat een mogelijke keuze voor de 
betreffende typering zou kunnen hebben voor de diverse thema's.
Bij de ontwikkeling in een bepaalde richting horen bepaalde keuzes, terwijl bij een 
andere variant er ergens anders accenten komen te liggen.

We hebben bij de verschillende scenario's de volgende 13 thema's onderscheiden:
1.Kunst en cultuur
2.Participatie
3.Economische ontwikkeling
4.Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
5.Onderwijs en educatie
6.Minima
7.Veiligheid
8.Buitengebied en Natuur
9.Verkeer en vervoer
10.Openbare ruimte
11.Sport
12.Recreatie en toerisme
13.Welzijn (jeugd, ouderen en zorg)

Bij elk thema wordt een korte beschrijving gegeven. Daar horen kwalificaties bij:
0 staat voor: gelijkblijvende gemeentelijke inzet (geen toe of afname van aandacht / 
beleid);
-/- staat voor: afnemende gemeentelijke inzet;
+ staat voor: toenemende gemeentelijke inzet.

Op de laatste bladzijde treft u een totaal lijst aan waarin is samengevat waarop 
geïnvesteerd of juist bezuinigd zou kunnen worden om het betreffende scenario te 
verwezenlijken. Uit zowel het gesprek met de raad op 2 februari 2011 alsook de 
discussie met het college, ambtelijk apparaat kan worden geconcludeerd dat de 
scenario's (en de focus op de verschillende thema's) op zichzelf eenzelfde trend 
vertonen. Binnen de scenario's is op nagenoeg alle thema's ofwel dezelfde focus 
aangebracht of is het verschil beperkt tot gelijkblijven (0) versus intensiveren (-/-)  / 
bezuinigen (+). Slechts binnen één scenario (de 'ontwikkelgemeente') is er op één 
thema (recreatie en toerisme) duidelijk afwijkend geoordeeld: bezuinigen versus 
investeren. Daarmee zijn de beelden van een scenario in grote lijnen met elkaar in 
overeenstemming. Dat zegt in dit stadium uitdrukkelijk niets over de (politieke) 
voorkeur voor een bepaald scenario of - concreter- de bezuiniging op een thema. Dat 
volgt bij de discussie over de voorjaarsnota. 

Daarnaast moet worden bedacht, dat de mogelijkheden als het gaat om de mate van 
bezuinigen per thema, sterk verschilt. Er gaat immers in het ene thema meer geld 
om dan in het andere. Ook dat zal bij stap 3 e.v. nader in beeld worden gebracht.
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4.1Beheergemeente

4.1.1Beschrijving van het beeld:
Goirle richt zich op haar (wettelijke) beheerstaken. De gemeente heeft geen 
aanjaagfunctie en is niet dynamisch doch stabiel: "Gôôl moet Gôôl blève". Het 
voorzieningenniveau is afdoende, maar kent geen speerpunten of uitschieters naar 
boven. Het ambtelijke apparaat is klein, de overheid trekt zich zo veel als mogelijk 
terug; taken worden zoveel mogelijk uitbesteed en het accent ligt op 
zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van de burgers. 

Er is in Goirle weinig te doen; het is er heerlijk 'rustig wonen'. Er zijn geen 
wijkgebouwen meer; alleen het cultureel centrum Jan van Besouw neemt daardoor 
een centrale plaats in. Doordeweeks is het zeker overdag rustig op straat. Voor extra 
of bijzondere voorzieningen is men aangewezen op Tilburg. Het winkelcentrum De 
Hovel ligt er keurig bij. In het centrum moet met betalen voor het parkeren. Het 
winkelaanbod is er divers maar sober.

Het onderhoudsniveau is - zeker in vergelijking met andere gemeenten - hoog en ten 
opzicht van 2011 zeker niet achteruit gegaan. Het openbare groen (bermen, 
groenstroken, etc.), de openbare verlichting en de openbare pleinen, straten zien er 
goed uit.

De belastingen liggen op een gemiddeld niveau; er heerst hierover weinig 
ontevredenheid bij de Goirle- en Rielenaren. 
De bevolking groeit niet; het aantal ouderen neemt enigszins toe, het aantal 
jongeren neemt wat af.

4.1.2Gevolgen van dit scenario op verschillende thema's:
Kunst en Cultuur Kwalificatie: -/-

Er wordt niet geïnvesteerd op Kunst- en/of 
Cultuur. We onderhouden slechts de bestaande 
voorraad kunst.  

Participatie Kwalificatie: -/-

Er vindt nauwelijks participatie plaats ls gevolg 
van het feit dat er weinig nieuw beleid wordt 
gemaakt. Inwoners hebben een afwachtende 
houding en willen vooral 'met rust worden 
gelaten'. 

Economische ontwikkeling Kwalificatie: -/-
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Het werkaanbod neemt wat af; er is geen sprake 
van economische groei van Goirle.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieu

Kwalificatie: 0

Alleen inbreidingslocaties of 'vervangende 
nieuwbouw' (met name binnen het centrum) 
vindt plaats.

Onderwijs en Educatie Kwalificatie: -/-

Als gevolg van de enigszins afnemende jeugd 
kunnen de onderwijsvoorzieningen met gelijke 
tred afnemen

Minima Kwalificatie: 0

De minima blijven ondersteund worden, echter op 
'slechts' het minimale wettelijke niveau. 

Veiligheid Kwalificatie: 0

De sociale controle neemt toe; vraagstukken 
worden als gevolg van de toenemende eisen 
complexer waardoor gelijke inzet van middelen 
nodig blijft. 

Buitengebied en Natuur Kwalificatie: +

Initiatieven gericht op inkomen en de kwaliteit 
van het Buitengebied versterken cq niet 
aantasten, worden ondersteund. Het 
buitengebied zal een steeds meer parkachtig 
landschap gaan krijgen.

Verkeer en vervoer Kwalificatie: 0

Er vindt geen extra inzet plaats voor goede 
verkeer en/of vervoersvoorzieningen. 

Openbare ruimte Kwalificatie: +

Op het onderhoud van de openbare ruimte wordt 
blijvend geïnvesteerd om het huidige niveau te 
kunnen blijven te houden. 

Sport Kwalificatie: -/-

Het aantal sportvoorzieningen neemt af; de 
resterende voorzieningen worden goed 
onderhouden

Recreatie en Toerisme Kwalificatie: -/-

17



Takendiscussie – uitwerking stap 1 en 2 Versie: 1.2
Datum: 2 februari 2011

Er komen weinig toeristen naar Goirle en deze 
luwte bevalt prima. Er wordt dan ook niet 
geïnvesteerd op Recreatie en Toerisme 

Welzijn (jeugd en ouderen, zorg) Kwalificatie: 0

Hoewel het aantal zorgvragen wat toeneemt, 
beperkt Goirle zich bij haar welzijnstaken tot het 
wettelijke niveau. 

4.1.3Mogelijke bezuinigingsmaatregelen:
-Personele inzet t.a.v. thema's x, y en z (Uren benoemen en € )
-Andere maatregelen t.a.v. thema's x, y en z
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4.2Verzilvergemeente

4.2.1Beschrijving van het beeld:
Goirle verouderd of vriendelijker gesteld: Goirle verzilvert. De rustige woonomgeving 
van Goirle en Riel is dusdanig, dat zij een aanzuigende werking heeft op 
vermogende ouderen. 

Het voorzieningniveau is dan ook zodanig dat zij hier prettig wonen. Er zijn meer 
woningen in het dure segment waaronder appartementen met luxe balkons op 
verschillende locaties dichtbij het centrum. Het winkelaanbod is gedifferentieerd en 
geconcentreerd in het centrum.  

De inwoners weten goed wat ze willen, praten graag mee en zijn soms veeleisend; 
zij zijn gelijktijdig bereid om de prijs te betalen voor die veeleisendheid. Ook op 
kunst en cultureel vlak is het aanbod in Goirle bovengemiddeld te noemen; de luxe 
horeca floreert. 

De gemeente heeft geen aanjaagfunctie maar is regisseur op verschillende 
vakgebieden. Het buitengebied is uitermate geschikt voor extensieve recreatie 
(wandelen, fietsen). Ook in de woonwijken is er veel groen en het onderhoudsniveau 
van de openbare ruimte is uitstekend te noemen. 

Het gevaar dreigt dat er voor jongeren niet veel meer te doen is in Goirle. Er komen 
wel nieuwe inwoners naar Goirle, maar dit zijn met name ouderen. De bevolking 
neemt niet af. De vrijtijdsbesteding en educatie is afgestemd op deze groep ouderen 
(cursus Spaans, filosofie en klassieke talen); men is bereid hier zelf voor te betalen.

Het ambtelijke apparaat is klein, de overheid trekt zich zo veel als mogelijk terug; 
taken worden zoveel mogelijk uitbesteed en het accent ligt op zelfredzaamheid van 
de burgers. Inwoners kunnen (deels) zelf beslissen over hun direct omgeving; de 
gemeente faciliteert waar mogelijk.

De bevolking groeit niet; het aantal ouderen neemt toe, het aantal jongeren neemt 
wat af.

4.2.2Gevolgen van dit scenario op verschillende thema's:
Kunst en Cultuur Kwalificatie: +

Er wordt geïnvesteerd in Kunst- en/of 
Cultuur, zowel actieve als passieve 
cultuur. Kunst en cultuur dragen bij aan 
het welbehagen van ouderen.

Participatie Kwalificatie: +
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Er vindt veel participatie plaats. 
Inwoners willen graag meepraten en 
meebeslissen over hun directe leef- en 
sociale omgeving.

Economische ontwikkeling Kwalificatie: -/-

Er worden niet/nauwelijks impulsen 
gegeven aan een economische groei 
aan het verzilverende Goirle. Het 
werkaanbod verschuift en neemt wat af. 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Kwalificatie: -/-

Investeringen op dit terrein zijn (van 
overheidswege) niet nodig. Initiatieven 
voor (winstgevende) projecten in het 
centrum worden weliswaar mogelijk 
gemaakt en gestimuleerd, doch in 
financiële zin is ondersteuning niet 
nodig. 

Onderwijs en Educatie Kwalificatie: -/-

Als gevolg van de enigszins afnemende 
jeugd kunnen investeringen op 
onderwijsvoorzieningen en educatieve 
voorzieningen met gelijke tred afnemen. 

Minima Kwalificatie: -/-

De minima neemt af. De aanwezige 
minima wordt ondersteund op 'slechts' 
het minimale (wettelijk verplichte) 
niveau. 

Veiligheid Kwalificatie: +

De veiligheidseisen van de bevolking 
nemen toe. Om te blijven voldoen aan 
de roep om meer veiligheid zal hierop 
geïnvesteerd moeten worden. 

Buitengebied en Natuur Kwalificatie: +

Het Buitengebied wordt vooral 'met rust' 
gelaten; wandel en fietspaden worden 
goed onderhouden en er wordt 
geïnvesteerd in de (uitbreiding van) 
natuur.

Verkeer en vervoer Kwalificatie: 0

Het openbaar vervoer is van groter 
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belang. Er vindt geen extra inzet plaats 
voor goede verkeer en/of 
vervoersvoorzieningen. 

Openbare ruimte Kwalificatie: +

Op het onderhoud van de openbare 
ruimte wordt blijvend geïnvesteerd om 
het niveau hoog te houden. De 
openbare ruimte is overal prima 
toegankelijk. 

Sport Kwalificatie: -/-

Het aantal sportvoorzieningen waarop 
van gemeentewege wordt geïnvesteerd, 
neemt af; de ongeorganiseerde en 
individuele sport neemt toe. 

Recreatie en Toerisme Kwalificatie: 0

Het aanbod van recreatieve 
voorzieningen verschuift met name als 
gevolg van gewijzigde doelgroep. Er is 
aandacht voor Wellness. Investeringen 
op gebied van Recreatie en Toerisme 
wordt met name aan de markt over 
gelaten. 

Welzijn (jeugd en ouderen, zorg) Kwalificatie: 0

Hoewel het aantal zorgvragen 
toeneemt, beperkt Goirle zich tot het 
wettelijke niveau. Het welzijnswerk richt 
zich hoofdzakelijk op ouderen

4.2.3Mogelijke bezuinigingsmaatregelen:
-Personele inzet t.a.v. thema's x, y en z (Uren benoemen en € )
-Andere maatregelen t.a.v. thema's x, y en z
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4.3Ontwikkelgemeente

4.3.1Beschrijving van het beeld

Goirle is dynamisch op veel fronten en daardoor aantrekkelijk voor jong en oud. 
De gemeente richt zich nadrukkelijk naar buiten en is daarin regisserend. 
Er is sprake van ondernemerszin en betrokkenheid.

In Goirle is het aangenaam wonen. Wel krijgt het aangezicht een meer stedelijke 
uitstraling.
Er is voldoende winkelaanbod en werkgelegenheid wordt gestimuleerd.
Economische ontwikkelingen worden waar mogelijk ondersteund.
Recreatie en toerisme vormen een bron van inkomsten. Er heeft zich een hotel 
gevestigd in Goirle.

De ambtelijke formatie is aangepast aan de regierol, waar mogelijk worden taken 
uitbesteed.
De burger is zelfredzaam. Ook jongeren voelen zich thuis in het dorp. Het 
verenigingsleven bloeit. Alleen als dat nodig is biedt de gemeente enige stimulans, 
of faciliteit. Er is afnemende aandacht voor de minima.

Het aantal inwoners neemt toe. Vooral jonge gezinnen vestigen zich.
De kwaliteit van de openbare ruimte is hoger op de centrale ontmoetingsplaatsen 
dan in de wijken.
Omdat veel geïnvesteerd moet worden is verhoging van tarieven / belasting niet uit 
te sluiten.

4.3.2Gevolgen op verschillende thema's:
Kunst en Cultuur Kwalificatie: -/-

Er wordt niet geïnvesteerd op Kunst- 
en/of Cultuur. We onderhouden slechts 
de bestaande voorraad kunst.  

Participatie Kwalificatie: 0

Er vindt participatie plaats, doch niet 
meer dan voorheen. Inwoners 
verwachten een sturende / regisserende 
rol van de gemeente. 

Economische ontwikkeling Kwalificatie: +

Er is sprake van economische groei van 
Goirle.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Kwalificatie: +
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Er wordt tijdig voor nieuwe bouwlocaties 
gezorgd. Alle segmenten komen aan 
bod.

Onderwijs en Educatie Kwalificatie: 0

Er is sprake van een adequaat 
onderwijsaanbod.

Minima Kwalificatie: -/-

Ondersteuning tot aan het niveau van 
de wettelijke ondergrens.

Veiligheid Kwalificatie: 0

Geen thema dan extra aandacht 
behoeft.

Buitengebied en Natuur Kwalificatie: 0

Initiatieven gericht op inkomen en de 
kwaliteit van het Buitengebied 
versterken c.q. niet aantasten, worden 
ondersteund. Horeca kansen bieden.

Verkeer en vervoer Kwalificatie: +

Er vindt extra inzet plaats voor goede 
verkeersafwikkeling en 
vervoersvoorzieningen. 

Openbare ruimte Kwalificatie: 0

Op het onderhoud van de openbare 
ruimte wordt blijvend geïnvesteerd om 
het niveau hoog te houden.
Meer geld naar het Centrum, minder 
naar de wijken. 

Sport Kwalificatie: 0

Het aantal sportvoorzieningen blijft 
gelijk en wordt adequaat onderhouden

Recreatie en Toerisme Kwalificatie: -/-

Er komen toeristen naar Goirle als 
gevolg van particuliere initiatieven. Er 
wordt dan ook niet geïnvesteerd op 
Recreatie en Toerisme: marktwerking 
bepaalt de ontwikkeling.

Welzijn (jeugd en ouderen) Kwalificatie: -/-
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Het aantal zorgvragen neemt af. Goirle 
beperkt zich tot het wettelijke niveau. 
Op subsidies voor zowel jongeren als 
ouderen wordt bezuinigd.

4.3.3Mogelijke bezuinigingsmaatregelen:
-Personele inzet t.a.v. thema's x, y en z (Uren benoemen en € )
-Andere maatregelen t.a.v. thema's x, y en z
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4.4Zorggemeente

4.4.1Beschrijving van het beeld

De gemeente heeft zorg in de breedste zin van het woord hoog in haar vaandel 
staan.
Zorg voor oud en jong, alle inwoners valide of hulpbehoevend.

Rust en tevredenheid zijn kernbegrippen. Buren helpen elkaar. Als dat niet het geval 
is kijkt de gemeente of er een vangnet is.
Er is weinig dynamiek, waardoor Goirle voor jongeren minder aantrekkelijk overkomt.

Er zijn geen echte ambities op het gebied van R.O. en economie. De 
werkgelegenheid drijft op zorg en dienstverlenende instellingen die (deels) ook een 
regionale functie vervullen en zich graag in Goirle vestigen.
Er is geen sprake van bevolkingsgroei, vergrijzing ligt op de loer.
In de openbare ruimte ligt het accent op onderhoud van de wijken. 
Door een goed sociaal beleid voelen inwoners zich sterk betrokken bij hun wijk en 
nemen daarin nieuwkomers mee. Er is instroom vanuit Tilburg.

Het accent ligt op een regierol voor de gemeente. Het ambtelijk apparaat krimpt.
Het is niet uit te sluiten dat tarieven of belasting en (licht) moeten worden verhoogd.

4.4.2Gevolgen op verschillende thema's:
Kunst en Cultuur Kwalificatie: -/-

Er wordt niet geïnvesteerd op Kunst- 
en/of Cultuur. We onderhouden slechts 
de bestaande voorraad kunst.  

Participatie Kwalificatie: 0

Er vindt participatie plaats, doch niet 
meer dan voorheen. Inwoners 
verwachten een sturende / regisserende 
rol van de gemeente. 

Economische ontwikkeling Kwalificatie: 0

Er is alleen sprake van ontwikkeling 
gericht op zorginstellingen.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Kwalificatie: 0

Woonvormen voor ouderen worden 
gestimuleerd.
Er wordt naar behoefte gebouwd. 
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Financieel risico wordt gemeden. 
Onderwijs en Educatie Kwalificatie: -/-

Als gevolg van afname van het aantal 
jongeren krijgt dit thema minder 
aandacht.. 

Minima Kwalificatie: +

Er is veel aandacht voor dit thema. Het 
bijstandsbudget is verhoogd.

Veiligheid Kwalificatie: 0

Geen thema dan extra aandacht 
behoeft.

Buitengebied en Natuur Kwalificatie: 0

Versterking noch afname van aandacht 
is gewenst.

Verkeer en vervoer Kwalificatie: +

Er is extra aandacht voor aangepast en 
openbaar vervoer noodzakelijk. 

Openbare ruimte Kwalificatie: 0

Er is meer aandacht voor de wijken en 
buurten dan voor het Centrum. 
Aandacht voor mensen met 
beperkingen. 

Sport Kwalificatie: -/-

Het aantal sportvoorzieningen kan 
afnemen.

Recreatie en Toerisme Kwalificatie: -/-

Er wordt niet geïnvesteerd op Recreatie 
en Toerisme: marktwerking bepaalt de 
ontwikkeling.

Welzijn (jeugd en ouderen) Kwalificatie: 0

Het aantal zorgvragen neemt toe. Daar 
staat tegenover dat op subsidies voor 
jongeren fors wordt bezuinigd.
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4.4.3Mogelijke bezuinigingsmaatregelen:
-Personele inzet t.a.v. thema's x, y en z (Uren benoemen en € )
-Andere maatregelen t.a.v. thema's x, y en z
Samenvatting
 Beheergem

eente
Verzilvergem
eente

Ontwikkelgem
eente

1.       Kunst en Cultuur -/- +

2.       Participatie -/- +

3.       Economische ontwikkeling -/- -/-

4.       Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu

0 -/-

5.       Onderwijs en Educatie -/- -/-

6.       Minima 0 -/-

7.       Veiligheid 0 +

8.       Buitengebied en Natuur + +

9.       Verkeer en vervoer 0 0

10.  Openbare ruimte + +

11.  Sport -/- -/-

12.  Recreatie en Toerisme -/- 0

13.  Welzijn (jeugd en ouderen, zorg) 0 0

Op dit thema kan bezuinigd worden binnen het 
scenario:

-/-

Op dit thema kan zeker niet bezuinigd worden 
binnen het scenario:

+

5Bijlage 1 Financieel overzicht 
omgevingsanalyse

Uitkomst uit de programma begroting 2011

Omschrijving / jaren 2011 2012 2013 2014 2015

Uitkomst MJB 2011/2014 36.000 -654.000 -1.396.000 -2.095.000 -2.800.000
(aanname)

Correctie aanname rijksbezuiniging 0 600.000 1.200.000 1.800.000 2.400.000

Gecorrigeerde uitkomst MJB 36.000 -54.000 -196.000 -295.000 -400.000
voordelig nadelig nadelig nadelig nadelig 

Mutaties:

Mogelijk nadelige mutaties, waarover nog geen (!) besluitvorming heeft plaatsgevonden
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correctie algemene uitkering 
op basis van de december circulaire en 450.000 750.000 650.000 1.000.000
andere kortingen zoals taakmutaties 
kortingen WWB, WSW, etc 300.000 400.000 500.000 500.000

financiële gevolgen uitname uit de algemene 
reserve van 1,2 miljoen vanwege renovatie sportpark 114.083 112.500 110.917 109.334
inclusief kapitaallasten van € 500.000,00

correctie rentetoerekening 
als structureel dekkingsmiddel 255.000 255.000 255.000 255.000

Beleidsintensivering (beheerplan openbare 
verlichting) 60.000 60.000 60.000 60.000

storting in de voorziening pensioenen
bestuurders en kort leven risico wet Appa 113.000 113.000 113.000 113.000

verschuiven van toegerekende uren aan GREX 
en KW naar de algemene dienst 34.000 34.000 34.000 34.000

kapitaallasten inrichting groene long
omgeving Frankische Driehoek en 
lasten (ver) -nieuwde brandweer- 95.312 94.220 93.128 92.036
kazerne     

Totaal nadelige mutaties 1.421.395 1.818.720 1.816.045 2.163.370

Voordelige mutatie
structureel voordeel budget verkeersborden 20.000 20.000 20.000 20.000
belijning e.d. 

Uitkomst MJB 36.000
-1.455.39

5 -1.994.720
-2.091.04

5 -2.543.370
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