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Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting
In het bestuursakkoord 2010-2014 en het collegeprogramma 2010-2014 wordt 
aangegeven dat een takendiscussie gevoerd zal worden om zodoende weloverwogen 
te kunnen bezuinigen. Hoewel de precieze bezuinigingsopgave op dit moment nog 
onduidelijk is (hoeveel moeten we precies bezuinigen?), is een gezamenlijk 
vertrekpunt van belang. Welke taken zijn vervolgens vanuit bestuurlijk perspectief 
blijvend noodzakelijk, welke taken kunnen anders of efficiënter uitgevoerd worden, 
met welke taken kan worden gestopt, etc.? Om een goede en volledige 
takendiscussie te kunnen voeren, wordt voorgesteld de discussie op 3 niveaus te 
voeren: 

- Scenario-denken;
- Anders werken / keuzen die los staan van een scenario;
- Efficiënter werken.

Het is van belang alle actoren (de Goirlese maatschappij, de gemeenteraad, het 
college, het management, de OR, etc.) een rol te geven om zo maximaal draagvlak 
te behouden en de maximale creativiteit te benutten. Keuzes maken zal immers 
altijd op verzet stuiten en zal pijn doen; out-of-the-box ideeën zijn noodzakelijk.

Op 9 november 2010 is bij de begrotingsbehandeling een motie aangenomen om 
een procedurevoorstel aan de raad voor te leggen om deze takendiscussie te gaan 
voeren. Onderhavig voorstel voorziet in dat procedurevoorstel. Het sluitstuk van 
deze takendiscussie wordt gevormd door de Voorjaarsnota 2012; de concrete 
vertaalslag vindt dan plaats in de (meerjaren)begroting 2012 e.v..

Ambtelijke bijstand: M. Tromp
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1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?
Kortheidshalve wordt verwezen naar het Procedurevoorstel. De komende jaren zal 
fors bezuinigd moeten worden, terwijl de maatschappelijke opgave juist groter 
wordt. Kortom: met minder middelen zal meer moeten worden verricht.

2. Wat willen we bereiken?
Uiteindelijke doel is om te komen tot een meerjarig structureel sluitende begroting, 
waarbij de politiek haar focus heeft aangebracht ten aanzien van de taken die 
blijvend uitgevoerd moeten worden (en taken die minder intensief of op andere wijze 
gedaan of zelfs gestopt kunnen worden). 

3. Wat gaan we daarvoor doen?
Voorgesteld wordt om aan de hand van een 4-tal toekomstscenario's te herbezinnen 
op verschillende maatschappelijke thema's. Waarop moet de focus blijven liggen en 
wanneer niet. Aan de hand daarvan kan worden bezien welke taken wel en welke 
taken niet, minder of anders gecontinueerd moeten worden. Kortom: van grof van 
naar fijn. Zie het Procedurevoorstel.

4. Wat mag het kosten?
Hoeveel moet er nu precies bezuinigd worden? Op deze vraag is op dit moment geen 
sluitend antwoord te geven. Er is immers nog veel onduidelijk. Om meerdere 
redenen (zie procedurevoorstel) is het van belang een gezamenlijk financieel 
vertrekpunt met elkaar af te spreken (Hoeveel gaan we bezuinigen?), uiteraard met 
de mogelijkheid om de bezuinigingsopgave tussentijds te kunnen bijstellen, waarbij 
gekozen maatregelen in meerjarigperspectief steeds verder hun beslag zullen 
krijgen. 

5. Inspraak en communicatie
Zie procedurevoorstel. 

6. Vervolgtraject besluitvorming
Zie procedurevoorstel.

7. Fatale beslisdatum
Het sluitstuk van deze takendiscussie wordt gevormd door de Voorjaarsnota 2012; 
de concrete vertaalslag vindt dan plaats in de (meerjaren)begroting 2012 e.v.. Om 
overeenkomstig de voorgestelde werkwijze aan de slag te kunnen is besluitvorming 
in uw raadsvergadering van 14 december 2010 noodzakelijk.

8. Voorstel
In te stemmen met het procedurevoorstel met betrekking tot de takendiscussie

2



Agendapunt:  5

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. 07-12-2010;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

In te stemmen met het procedurevoorstel met betrekking tot de takendiscussie.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 14-12-
2010.

, de voorzitter

, de griffier
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