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In de raadsvergadering van 15 december is onder agendapunt 9 behandeld het Procesvoorstel bezuinigingen. 

Naar aanleiding van de behandeling in de commissie is toegezegd dat het College de bezuinigingsopdracht van 

€ 1.500.000,00 nader zou onderbouwen. In de raadsvergadering van 15 december is hierover een 

raadsinformatie toegezegd. 

 

In de Programmabegroting 2016 is voor 2017 een tekort gepresenteerd van € 395.613,00 wat verder oploopt 

naar afgerond € 593.000,00 in 2018 en € 530.000,00 in 2019. Daarbij wordt nogmaals vermeld dat de 

nieuwe taken in het kader van de drie transities budgettair neutraal zijn meegenomen. Dat houdt in dat we er 

tot op heden steeds vanuit zijn gegaan dat we uitkomen met de budgetten die we voor deze verschillende taken 

van het rijk ontvangen. Het wordt steeds aannemelijker dat we niet uit kunnen komen met de gelden die we 

voor de drie transities ontvangen. Wij moeten dus meer kosten maken dan we ontvangen aan rijksmiddelen voor 

die drie transities. Dat speelt vooral bij de budgetten voor de Jeugdzorg. 

 

Op basis van de  meest actuele gegevens (gepresenteerd in de raadsvergadering houden we rekening met een 

tekort in de jeugdzorg van € 1,2 miljoen in 2016. Het tekort loopt verder op omdat op basis van het objectief 

verdeelmodel de gemeente aanzienlijk minder geld voor de nieuwe taak van de jeugdzorg krijgt hetgeen betekent 

dat het tekort in de jeugdzorg vanaf 2019 wordt becijferd op € 2.168.000,00. Dit tekort wordt minder als we 

rekening houden met een te verwachten compensatie van het rijk vanwege de uitzonderlijke situatie in de 

Goirlese Jeugdzorg. 

 

Op basis van dit gegeven en andere autonome ontwikkelingen komen we voor 2017 uit op een verwacht tekort 

van  bijna € 2 miljoen oplopend naar € 2.234.000,00 in 2020. Als we deze onzekere ontwikkelingen beperkt 

meenemen komen we op een genoemd bedrag van € 1.500,000,00. Bij het opstellen van de voorjaarsnota 

wordt het verwachte structurele tekort wederom geactualiseerd en als basis genomen voor de bezuinigingen.  

 

Als we het uitgangspunt blijven hanteren dat we dit tekort binnen de 3 transities moeten terugverdienen, zoals 

landelijk het beeld is, dan blijft het begrotingstekort ongeveer zoals is gepresenteerd met de begroting 2016. 



Mocht dit terugverdienen de eerste jaren niet gerealiseerd worden is er nog de mogelijkheid om deze tijdelijke 

tekorten uit de AWR te dekken. 

 

 

In de raadsvergadering is tevens toegezegd dat in de raadsinformatie wordt aangegeven hoe wij de burgers bij 

de bezuinigingen willen betrekken, In het Goirles Belang worden de burgers opgeroepen om aan te geven wat zij 

belangrijk vinden.  Zij kunnen dit kenbaar maken middels een digitale enquête en, voor zover zij dit niet digitaal 

kunnen, zullen zij in de gelegenheid gesteld worden schriftelijk aan de enquête deel te nemen. Dit kan middels 

een enquête in het Goirle Belang welke naar een antwoordnummer opgestuurd kan worden. Met de uitkomsten 

van de enquête kan de raad een beeld krijgen wat de beleving van de burgers hierin is.  

 

 

 


