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Inleiding 
De begroting 2011 die u hierbij wordt aangeboden is de eerste begroting van het college in de huidige 
samenstelling. In het Bestuursprogramma Gemeente Goirle 2010-2014 zijn de hoofdlijnen aangegeven waarin 
deze bestuursperiode bestuurd zal gaan worden. Ook de Toekomstvisie 2015 is richtinggevend voor te voeren 
beleid (en uitvoering) voor de komende jaren. In het Collegeprogramma 2010-2014 zijn de beleidsvoornemens zo 
veel mogelijk nader uitgewerkt, zijn accenten gelegd en is aangegeven welke concrete stappen er voor de 
komende jaren te verwachten zijn. De begroting 2011 is een nadere concretisering van dit alles, specifiek voor 
het jaar 2011. 
 
Zoals in het Collegeprogramma is aangegeven ligt de focus voor de eerste jaren (2010 en 2011) op het maken 
van plannen en het leggen van een basis voor de verdere uitwerking daarvan, zoals het instellen van een 
onderzoek naar de technische en bouwkundige situatie van de sporthal de Haspel, het verder uitwerken en 
concretiseren van de bouw van een nieuwe brandweerkazerne, het verder verbeteren van de digitale 
dienstverlening, het aanpassen van de functionaliteit van de Leijbron, het verder vormgeven van het 
positioneringonderzoek inzake recreatie en toerisme, waarbij de Stichting Recreatie en Toerisme een belangrijke 
bijdrage zal gaan leveren aan het weer op de kaart zetten van onze gemeente en het afronden van het 
onderzoek naar de onderhoudstoestand van het rioolstelsel en het voortdurend monitoren daarvan. 
Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van het door de raad vastgestelde V- GRP. 
Verder wordt aan u, ter besluitvorming op 5 oktober a.s., de strategische afwegingsnotitie woningbouw 
voorgelegd, waarbij een relatie wordt gelegd met het sportpark van den Wildenberg.  
Het financiële perspectief voor de komende jaren is slecht. Verwacht wordt dat, de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds voor de komende jaren fors zal worden verlaagd. Dat noodzaakt tot realisme en 
terughoudendheid. Wij hebben u reeds aangegeven met het starten van nieuwe projecten voorzichtigheid te 
willen betrachten en andere faseringen dan wel uitstel soms noodzakelijk te achten. 
 
De verwachte lagere inkomstenbron uit de algemene uitkering zal hopelijk voor het jaar 2011 nog meevallen. 
Wij baseren ons bij het voorleggen van deze begroting op de meest actuele gegevens die bij ons bekend zijn. 
Onduidelijk is of de zogeheten septembercirculaire nog nader slecht nieuws gaat brengen. Mocht dit het geval 
zijn dan zullen wij de raad daarover zo spoedig mogelijk informeren. Vooralsnog zijn wij in de meerjarenbegroting 
uitgegaan van een verlaging van de algemene uitkering van € 600.000,00 per jaar en oplopend tot € 1,8 
miljoen in 2014. 
 
Een herbezinning op gemeentelijke taken, noodzakelijk vanwege de niet af te wenden bezuinigingsopgave, zal in 
2011 gevoerd gaan worden. In het Collegeprogramma hebben wij (pagina 13 en verder) reeds aangegeven aan 
welke hoofdlijnen wij op dat vlak willen koersen. Wij handhaven onverkort onze insteek in deze en herhalen onze 
uitnodiging aan de raad om met voorstellen ter zake te komen. 
Exacte scenario's en concrete uitwerking daarvan kan plaatsvinden op het moment dat de exacte omvang van 
de bezuinigingstaakstelling bekend is. Vooralsnog houden wij rekening met een totaal benodigd pakket aan 
maatregelen dat een bedrag van rond € 1,8 miljoen zal omvatten, binnen het bestek van deze bestuursperiode. 
In ons collegeprogramma 2010 - 2014 hebben wij voor € 2 miljoen de te nemen maatregelen aangegeven. 
 
Gelet op het vorenstaande bieden wij een begroting aan waarin slechts op beperkte schaal geld is vrijgemaakt 
voor nieuw beleid. Wij hebben ons beperkt tot die zaken die wij hoogst noodzakelijk achten. Dat brengt met zich 
mee dat op andere vlakken grote terughoudendheid en verlaging van budgetten heeft plaatsgevonden. 
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Door afroming van budgetten is de begroting in zijn totaliteit met een bedrag van (afgerond) € 100.000,00 
verlaagd. In de investeringssfeer kiezen wij er voor om voor infrastructurele werken (voor de jaarschijf 2011)  
€ 300.000,00 minder beschikbaar te stellen (€ 1,1 miljoen i.p.v. € 1,4 miljoen). Ook ten aanzien van de 
personele inzet is wederom rekening gehouden met een bezuiniging van € 100.000,00 door ontstane vacatures 
niet direct in te vullen (vacaturevoordeel). 
 
De voornaamste lastenverzwaringen en extra investeringen zijn de volgende: 
 investeringen in de andere overheid; 
 reconstructie van wegen (hele kapitaallasten); 
 uitvoering iDOP Riel; 
 integrale veiligheid. 
 
Wij bieden u een begroting aan waarin géén verhoging van de onroerend zaakbelasting is voorzien. Ook de 
stijging van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing is zo beperkt mogelijk gehouden. 
 
In het kader van de vaststelling van deze begroting is het voorts belangrijk om te weten dat nog géén rekening 
is gehouden met extra financieringslasten die zullen voortvloeien uit de noodzakelijke renovatie van het 
sportpark Van Den Wildenberg wanneer de verplaatsing van het sportpark definitief geen doorgang vindt. Na 
overleg hierover met de verenigingen zullen wij hierover, op korte termijn, met voorstellen komen. 
 
Verder is het relevant te vermelden dat teruglopende investeringen (uitvoering van kapitaalwerken en 
activiteiten binnen de grondexploitatie) er toe zullen leiden dat de lasten binnen de algemene dienst zullen gaan 
toenemen. Een deel van de huidige personeelsformatie wordt thans toegerekend aan deze kostendragers. Zodra 
het volume afneemt kunnen dientengevolge ook minder personeelslasten worden toegerekend. Wij zullen bezien 
op welke wijze hiermee dient te worden omgegaan door bijv. projecten in uitvoering naar voren te halen, bij het 
ontstaan van vacatures bezien op welke wijze deze adequaat en passend binnen de financiële mogelijkheden 
kunnen worden ingevuld. 
 
Programmabegroting 
Op verzoek van de raad is wederom gevolg gegeven aan het nog verder verbeteren van de formulering en 
leesbaarheid van de meetbare beleidsdoelstellingen; de vernieuwde lay-out die bij de begroting 2009 voor het 
eerst haar intrede maakte, hebben wij ook voor 2011 aangehouden. 
 
Per programma vindt u een beschrijving: 
 het bestaand beleid; 
 "wat willen we bereiken", "wat gaan we er voor doen" en "wat mag het kosten"; 
 de meetbare beleidsdoelstellingen; 
 de doorvertaling naar de vastgestelde toekomstvisie; 
 de begrotingscijfers per begrotingspost; 
 de beleidsintensiveringen. 
 
Vanaf de begroting 2011 wordt de meerjarenbegroting gepresenteerd per programma naast de cijfers van de 
begroting 2011. Bij de verklaring van de verschillen is er een verschuiving van de uren van de medewerkers. De 
raming van de uren komt overeen met de afdelingsplannen en zo goed mogelijk wordt geraamd welke 
activiteiten we in 2011 gaan uitvoeren. 
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Financiële positie 
Op basis van de opgestelde en bijgestelde meerjarenbegroting sloot de jaarschijf 2011 met een klein batig saldo 
van € 394,00. Daarbij was rekening gehouden met een tweetal posten die waren ingerekend vanaf 2011 en 
deze hadden betrekking op het invoeren van een parkeerbelasting die vanaf 2011 meer inkomsten zou 
genereren van € 110.000,00 en voorts het wegvallen van het exploitatietekort van de Frankenhal van 
€ 65.000,00 omdat het beheer van de Frankenhal is overgegaan naar de Woonstichting de Leijakkers. 
 
De begroting 2011 in concept sloot met een tekort van € 154.500,00. 
 
Dit is een gevolg van diverse nadelige en voordelige mutaties ten opzichte van de begroting 2010 
 
De nadelige mutaties worden veroorzaakt door: 
* het vervallen in 2011 van het ingerekende voordeel door het invoeren van een parkeerbelasting;   
* niet gerealiseerde bezuiniging op subsidies.  In 2011 is rekening gehouden met een bezuiniging van  

€ 37.500,00 maar gelet op de ingang gezette discussie back to basics wordt deze bezuiniging in   
2011 niet gerealiseerd;         

* niet gerealiseerde bezuiniging op de wijkgebouwen. In 2010 is de beoogde bezuiniging van  
€ 25.000,00 door de raad terug gedraaid.  Vanaf 2011 was hiervoor 2011 € 50.000,00 ingerekend; 

* hogere salarislasten vanwege de afgesloten CAO gemeenteambtenaren.  
 In de meerjarenbegroting was voor 2011 uitgegaan van een salariskostenstijging  
 van 0,5%. De afgesloten CAO kost minimaal 1,5%; 
* hogere lasten omdat uitgegaan is van een stijging van de prijzen met 1% terwijl In de jaarschijf 2011 

was uitgegaan van een stijging van 0,5%; 
* hogere bijdrage voor werkzaamheden ict en belastingen;      
* lagere opbrengst bouwleges;        
* lagere renteopbrengsten uitgezette SVN-gelden.      
 
Daarnaast is o.a. rekening gehouden met de volgende voordelige mutaties: 
* lagere rentekosten. De reken rente is verlaagd van 5% naar 4,75% en voorts is de geldlening van 11,7 
 geherfinancierd tegen een aanmerkelijk lagere rente;      
* gewijzigde financiering WWB en andere regelingen;      
* uitkeringen het kader van WWB-werk worden vanaf 2011 ten laste gebracht van het 

participatiebudget;       
* opbrengst (parkeer) boetes;         
* hogere reclameopbrengsten (langs de openbare wegen);     
*  lagere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling RAV;     
* aanbestedingsvoordeel contract onderhoud bermen.       
 
Voor een nadere specificatie van deze post wordt verwezen naar het hoofdstuk over de financiële positie. 
       
Aanvullend zijn de volgende maatregelen genomen om de begroting sluitend te maken en ruimte te creëren voor 
nieuw beleid: 
* het budget voor vervoerskosten collectief vervoer kan op basis van de 
 cijfers uit voorgaande jaren verlaagd worden      € 117.000,00 
* het budget voor adviezen voor gecompliceerde bouwvergunningen kan 
 op basis van de cijfers uit voorgaande jaren verlaagd worden                 €    20.000,00 
* de opbrengst van de leges voor de bouwvergunningen wordt gecorrigeerd. 
 De verlaging van € 635.000,00 naar € 400.000,00 wordt gecorrigeerd 
 naar € 450.000,00         €   50.000,00 
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* op basis van een analyse van de jaarrekening cijfers 2009 wordt 
 een stelpost onderuitputting ingerekend van      € 101.500,00 
* de bijdrage aan Diamant nadelig saldo 2011 vervalt     €   97.000,00 
Totaal            € 385.500,00 
 
Als gevolg hiervan is het nadelig resultaat in de concept begroting van € 154.500,00 veranderd in een positief 
resultaat van € 231.000,00. 
 
In de begroting 2011 zijn lasten gereserveerd voor nieuw beleid: 
 
Lasten van het activiteitenplan investeringen welke ineens worden gedekt € 345.750,00 
Lasten van het activiteitenplan exploitatie-uitgaven incidenteel € 149.432,00 
Totaal  € 495.182,00 
 
Het bedrag van € 345.750,00 wordt gedekt door aanwending van de reserve onderhoud gemeentegebouwen 
voor € 272.750,00 en voor € 73.000,00 uit de AWR. De incidentele lasten in de exploitatie worden eenmalig 
gedekt door aanwending van de algemene weerstandsreserve. 
 
Daarnaast is er geld voor nieuw beleid dat ten laste komt van de aanwezige ruimte in de begroting. 
 
Lasten van het activiteitenplan investeringen € 135.138,00 
Lasten van het activiteitenplan exploitatie-uitgaven, structureel € 59.211,00 
Totaal lasten activiteitenplan  € 194.349,00 
       
De begroting sluit nu met een batig saldo van € 36.477,00. 
 
De meerjarenbegroting sluit afgerond met de volgende nadelige saldi: 
2012: € 654.000,00 
2013: € 1.396.000,00 
2014: € 2.095.000,00 
 
Deze forse nadelige saldi worden veroorzaakt door de door ons verwachte korting op de algemene uitkering 
vanaf 2012 om de rijksfinanciën op orde te krijgen. Voor onze gemeente gaan we uit van een korting van 3 
miljoen euro in 2016. Uitgaande van een fasering van die korting gaan we uit van een korting van jaarlijks 
€ 600.000,00 cumulatief vanaf 2012. Dat betekent dus een korting van € 600,.000,00 in 2012, 
€ 1.200.000,00 in 2013 en telkens oplopend met € 600.000,00 naar € 3.000.000,00 in 2016. 
 
Behandeling begroting 2011 
De begroting wordt behandeld in de commissieverband in week 41. De raadsbehandeling vindt plaats op 
dinsdag 9 november 2010. 
 
Burgemeester en wethouders van Goirle, 
 
 
 
 
Mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester  ing. J.M. Tromp, secretaris 
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Waar komt het geld in 2011 vandaan: 
 
exclusief grondexploitatie 
 2010 2010 2011 2011 
 Bedrag totaal Per inwoner Bedrag totaal Per inwoner 
Bedrag x € 1.000,00 € 1,00 € 1.000,00 € 1,00
Rijk: algemene en doeluitkeringen 25.943 1.133,87 26.837 1.171,92
Gemeente: belastingen en heffingen 9.166 400,61 9.388 409,96
Gemeente: rente en dividenden 1.269 55,46 1.465 63,97
Gemeente: overige inkomsten 4.173 182,39 2.967 129,56
 40.551 1.772,33 40.657 1.775,41
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Waar wordt het geld aan besteed? 
 
De gemeentelijke dienstverlening is onderverdeeld in een 52 tal producten, waarvan er een aantal een puur 
intern karakter hebben. De gemeentelijke producten kunnen ook gezien worden als werkterreinen of taakvelden. 
Wanneer deze enigszins grofmazig gerubriceerd worden kan de volgende indeling worden gemaakt. 
 

Bedrag x 
€ 1.000 

Bedrag x 
€ 1.000 

 Bedrag per 
inwoner 

Bedrag per 
inwoner 

2010 2011  2010 2011 
Algemeen bestuur 2.178 2.203  95,19 96,20
Openbare orde en veiligheid 1.267 1.347  55,38 58,82
Verkeer en vervoer 2.300 2.480  100,52 108,30
Economische zaken 142 142  6,21 6,20
Onderwijs 2.613 2.808  114,20 122,62
Cultuur 2.350 2.397  102,71 104,67
Sport 1.235 1.130  53,98 49,34
Jeugdzaken 1.211 1.304  52,93 56,94
Muziekschool 384 380  16,78 16,59
Groen en landschap 1.621 1.526  70,85 66,64
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 14.877 14.959  650,22 653,24
Volksgezondheid 5.841 6.044  255,29 263,93
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 1.504 1.563  65,73 68,25
Financiering en algemene dekkingsmiddelen            3.028 2.374  132,34 103,67
Totaal 40.551 40.657  1.772,33 1.775,41
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Waar geven wij in 2011 extra geld aan uit (nieuwe investeringen)? 
 
 Investering 

2011 
Lasten  

   
 Programma andere overheid  261.500 24.561 
 Vervanging plotter * 5.000 Voorziening 
 Voorbereidingskrediet nieuwbouw brandweerkazerne * 50.000 AWR 
 iDOP 43.000 4.192 
 Cyclische vervanging speeltoestellen 30.000 4.425 
 Infrastructuurplan riolering * 1.635.976 Rioolrechten 
 Infrastructuurplan wegen 1.129.000 98.787 
 Groot onderhoud gemeentegebouwen * 272.750 Reserve 
 Vervanging hockeydoelen MHC 6.500 959 
 Vervanging voetbaldoelen GSBW en VOAB 10.000 1.475 
 Aanschaf AED-apparaten  23.000 AWR 
 Vervanging voetbaldoel vv Riel 5.000 738 
   
   
Totaal investeringen en de daarbij behorende lasten 3.471.726 135.137 
 
* Deze bedragen komen niet ten laste van de exploitatie omdat ter zake wordt beschikt over de daarvoor 

gevormde voorziening/reserve dan wel komen deze ten laste van de algemene weerstandsreserve. 
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Extra structurele lasten in de begroting 2011 als gevolg van uitgaven in de exploitatie 
 
 Bijdrage Oranjecomité  1.500 
 Budget voor activiteiten 4 en 5 mei   1.500 
 Integrale veiligheid  16.000 
 Ontmantelen hennepkwekerijen  10.000 
 Bijdrage Stichting Recreatie en Toerisme  5.000 
 Bijdrage intocht Sinterklaas  1.500 
 Bijdrage Streekhuis   15.000 
 Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen  8.711 
   
Totaal structurele uitgaven in exploitatie 2011  59.211 

 
Extra incidentele exploitatielasten in de begroting 2011 (incidentele dekking) 
 
 Vervolg traject Bestuurlijke vernieuwing  10.000 t.l.v. AWR
 Budget inhuur juridische advisering  50.000 t.l.v. AWR
 Gemeentelijk Verkeer en Vervoer plan  40.000 t.l.v. AWR
 Opstellen bodemkwaliteit en -functiekaart  2.000 t.l.v. AWR
 Bemoeizorg  15.000 t.l.v. AWR
 Schoolmaatschappelijkwerk VO  7.432 t.l.v. AWR
 Midzomernachtfestival  5.000 t.l.v. AWR
 Onderzoek sporthal de Haspel  20.000 t.l.v. AWR
   
Totaal incidentele uitgaven in exploitatie 2011  149.432 
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Gemeentelijke belastingen en heffingen 
 
Rekening is gehouden met een verhoging van de onroerend zaakbelastingen in 2011 van 1,1%. Dit betreft het 
percentage van de inflatiecorrectie. De tarieven voor afvalstoffenheffing dalen en het rioolheffing stijgt met 
8,5% op grond van het v-GRP en de leges moeten worden verhoogd teneinde het uitgangspunt van 100% 
kostendekkendheid te kunnen handhaven. 
 
Voor 2011 zijn de volgende opbrengsten geraamd: 
 
Onroerende zaakbelastingen   € 3.553.000 
Afvalstoffenheffing   € 2.159.410 
Rioolheffing   € 2.002.300 
Hondenbelasting    €    111.678  
Totaal   €  7.826.388 
 

 
 
 
Overzicht stijging ozb tarieven in Goirle: 
 

2004 : 4,75% (met inbegrip van 2,25% vanwege Cultureel Centrum) 
2005 : 2,50%  
2006 : 5,30%  
2007 : 7,70% ( met inbegrip van 4,4% btw afval en riolering ) 

( 2% niet doorgevoerd als gevolg van wettelijke bepalingen) 
2008 : 8,00% (met inbegrip van 4,2% btw afval en riolering) 
2009 : 8,10% (met inbegrip van 4,1% btw afval en riolering) 
2010 : 9,70% (met inbegrip van 4,1% btw afval en riolering) 
2011 : 1,10% (inflatiecorrectie) 

 

Eigen inkomsten van de gemeente ( belastingen en heffingen) 

45%28%

26% 1%

onroerende zaakbelasting afvalstoffenheffing
rioolheffing hondenbelasting
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Overzicht gemeentelijke belastingdruk 2010: 
 
In onderstaand overzicht vindt u de gemeentelijke woonlasten over 2010 gesplitst naar de 
éénpersoonshuishoudens en de meerpersoonshuishoudens. De derde kolom geeft de landelijke rangorde van de 
meerpersoonshuishoudens aan. Hoe lager de rangorde hoe lager de woonlasten. 
 
Gemeentenaam Éénpersoons- Meerpersoons- Rangorde 
 huishouden huishouden meerpersoonshh. 
Haaren 757 921 450 
Hilvarenbeek 558 905 449 
Reusel-De Mierden 541 789 403 
Oisterwijk 553 759 377 
Alphen-Chaam 612 733 340 
Loon op Zand 592 706 301 
Oirschot 493 690 265 
Dongen 575 679 245 
Goirle 572 677 240 
Boxtel 616 662 202 
Best 625 625 106 
Baarle-Nassau 418 597 61 
Gilze-Rijen 481 553 25 
    
Breda 625 680 249 
's-Hertogenbosch 562 620 97 
Eindhoven 512 611 79 
Tilburg 528 528 14 
 
Ondanks het feit dat de grote gemeenten relatief hoge ozb-tarieven hebben is de gemiddelde belastingdruk in die 
gemeenten laag. Dat komt omdat deze gemeenten relatief véél goedkope woningen hebben. 
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Overzicht belastingdruk Goirle 
 

WOZ-
waarde 

OZB eigenaar RIO-eigenaar RIO-gebruik Afvalst.heffing 
eenpers.huish 

Afvalst.heffing 
meerpers.huish 

Geschat   
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

150.000 134,10 135,58 146,88 159,36 29,64 32,16 137,88 134,16 242,52 240,72
200.000 178,80 180,77 146,88 159,36 29,64 32,16 137,88 134,16 242,52 240,72
250.000 223,50 225,96 146,88 159,36 29,64 32,16 137,88 134,16 242,52 240,72
300.000 268,20 271,15 146,88 159,36 29,64 32,16 137,88 134,16 242,52 240,72
350.000 312,90 316,34 146,88 159,36 29,64 32,16 137,88 134,16 242,52 240,72
400.000 357,60 361,53 146,88 159,36 29,64 32,16 137,88 134,16 242,52 240,72
450.000 402,30 406,73 146,88 159,36 29,64 32,16 137,88 134,16 242,52 240,72
500.000 447,00 451,92 146,88 159,36 29,64 32,16 137,88 134,16 242,52 240,72

 
WOZ-

waarde 
Belastingdruk 

eigenaar én gebruiker 
(MPH) 

Verschil 

geschat       
2010 2011 in €  in % 

150.000 553,14 567,82 14,68 2,65%
200.000 597,84 613,01 15,17 2,54%
250.000 642,54 658,20 15,66 2,44%
300.000 687,24 703,39 16,15 2,35%
350.000 731,94 748,58 16,64 2,27%
400.000 776,64 793,77 17,13 2,21%
450.000 821,34 838,97 17,63 2,15%
500.000 866,04 884,16 18,12 2,09%

 
WOZ-waarde Belastingdruk gebruiker 

(huurder) 
Verschil 

  2010 2011 in € in % 
niet relevant 272,16 272,88 0,72 0,26%

 
In de gemeente Goirle zijn er circa 2.500 huurwoningen. 
 
Ten opzichte van 2010 zal de totale belastingdruk in 2011 toenemen. Bij een gemiddelde WOZ-waarde van een 
woning van € 250.000,00 stijgt de belastingdruk met circa 2,44% voor een meerpersoonshuishouden. Bij de 
huurders is er sprake van zeer een kleine lastenverzwaring. 
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