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15 maart 2011

Bijlagen
Notitie 
beleidsplan 
'Back to 
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Nieuwe 
Koers' (Zie 
blauwe map)

Ter inzage
Startnotitie 'Back to Basics'

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting
Het herijkingtraject Back to Basics heeft geresulteerd in bijgaand beleidsplan ‘Back 
to Basics: De Nieuwe Koers’. Hierin staat beschreven welke koers de gemeente 
Goirle de komende vier jaar wil varen op het gebied van welzijn (Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), sport en kunst & cultuur) en onderwijs.

1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?
Eind 2009 heeft uw raad besloten om na de verkiezingen in maart 2010 te komen tot 
een herijking van het huidige subsidie- en accommodatiebeleid. Op 15 juni 2010 
heeft uw raad ingestemd met de startnotitie 'Back to Basics', waarin de aanpak voor 
dit herijkingtraject wordt beschreven. Centraal in deze aanpak staat dat de herijking 
plaatsvindt op basis van de inhoud van de beleidsdomeinen welzijn (inclusief Wet 
maatschappelijke ondersteuning en gezondheid), onderwijs, sport en kunst & cultuur. 
Dit vanuit de gedachte dat subsidies en accommodaties instrumenten zijn om 
beleidsdoelen op deze domeinen te realiseren. Het herijkingtraject heeft 
geresulteerd in bijgaand beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers'. 

2. Wat willen we bereiken?
In de startnotitie ‘Back to Basics’ wordt het doel van het herijkingtraject als volgt 
omschreven: 
“We willen komen tot een efficiënte inzet van middelen om vooraf geformuleerde 
doelen op het terrein van welzijn, onderwijs, sport en kunst & cultuur te bereiken. 

Ambtelijke bijstand: J. Bolt
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Deze doelen dienen gebaseerd te zijn op, door de raad vastgestelde, 
maatschappelijke behoefte. Hiermee ontstaat een methode van subsidiëren waarbij 
sprake is van samenhang tussen beleid, opdracht, prestaties, resultaten en kosten.”

3. Wat gaan we daarvoor doen?
Zoals reeds aangegeven heeft het herijkingtraject geresulteerd in bijgaand 
beleidsplan ‘Back to Basics: De Nieuwe Koers’. Hierin staat beschreven welke koers 
de gemeente Goirle de komende vier jaar wil varen op het gebied van welzijn en 
onderwijs. Welzijn is hierbij het verzamelwoord voor de gemeentelijke taken op het 
gebied van de Wmo (inclusief gezondheid), sport en kunst & cultuur. 

Het nieuwe integrale welzijns- en onderwijsbeleid geeft een antwoord op de vraag 
‘Wat zijn de maatschappelijke behoeften en welke rol ziet de gemeente Goirle voor 
zichzelf om hierin te voorzien?’. De gemeente Goirle kiest hierbij voor een 
vernieuwende insteek. Er wordt niet meer gedacht in doelgroepenbeleid en de 
beleidsdomeinen als zodanig worden losgelaten. In plaats hiervan stelt de gemeente 
Goirle het gedachtegoed van De Kanteling centraal voor het gehele integrale 
welzijns- en onderwijsbeleid, wat zich doorvertaalt in de verschillende hoofdstukken 
van het beleidsplan. De Kanteling gaat uit van een herschikking in de verdeling van 
verantwoordelijkheid voor het meedoen van alle burgers aan de samenleving. Hierbij 
staan preventie, eigen kracht en verantwoordelijkheid van de burger én de 
samenleving centraal. 

Op basis van het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers' worden nieuwe 
keuzes gemaakt in de subsidieverlening aan aanbieders van welzijns- en 
onderwijsdiensten. Meer dan voorheen zal het aanbod getoetst worden aan de 
gemeentelijke doelstellingen. De gemeente Goirle wil aanbieders hiermee stimuleren 
en uitdagen om hun huidige aanbod kritisch onder de loep te nemen, nieuwe 
werkwijze en initiatieven te ontwikkelen en samenwerking met anderen te zoeken 
om doelstellingen te kunnen bereiken. 

Inzet van accommodaties
Back to Basics: De Nieuwe Koers biedt het beleidskader voor de gemeentelijke inzet 
op het gebied van accommodaties. Zoals in het beleidsplan wordt aangegeven, ligt 
hier nog een drietal onderzoeksopdrachten:
1. Onderzoek naar de mogelijkheden van herschikking van ruimten op basis van 

activiteiten en beschikbare ruimte.  
2. Ontwikkelen van een transparante berekeningssystematiek voor de (sociale) 

huurtarieven van gemeentelijke accommodaties. 
3. Ontwikkelen van een eenduidige subsidiesystematiek voor de verschillende 

soorten gemeentelijke accommodaties. 
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Op basis van ervaringsgegevens met betrekking tot vergelijkbaar onderzoek, 
waaronder het accommodatieonderzoek Riel, zijn er naar schatting 250 uur nodig 
voor het uitvoeren van bovenstaande opdrachten. Dit is een behoorlijke 
tijdsinvestering die binnen de reguliere formatie op korte termijn vanwege andere 
prioriteiten (waaronder implementatie van Back to Basics, voortgang van het 
integraal Dorpsontwikkelingsplan Riel, verplaatsing functies zorgcentrum naar C.C. 
Jan van Besouw en de renovatie van de sportparken) niet beschikbaar is. Daarnaast 
is het vanuit oogpunt van objectiviteit aan te bevelen dit onderzoek extern uit te 
laten voeren. Voorgesteld wordt een bedrag van € 25.000,00 beschikbaar te stellen 
voor het uitvoeren van de onderzoeksopdrachten en dit budget ten laste te brengen 
van de Algemene Weerstand Reserve (AWR).   

De planning is erop gericht om besluitvorming over de resultaten van de 
onderzoeksopdrachten en conclusies voor de vervolgstappen in december 2011 te 
laten plaatsvinden. 

Het tijdspad ziet er in grote lijnen als volgt uit: 
1. Opdrachtformulering: week 11
2. Offertegesprekken en opdrachtverlening: week 13 en 14 
3. Uitvoeren opdracht: week 15 t/m week 23   
4. Resultaten en conclusies vertalen in ambtelijk advies: week 24 t/m 26 
5. Overleg met betrokkenen (waaronder besturen accommodaties): week 35 t/m 38 
6. Besluitvorming college en raad voorbereiden: week 39 t/m 41   
7. Besluitvorming college: week 44
8. Bespreking commissie Welzijn: week 48
9. Besluitvorming raad: week 51 

4. Wat mag het kosten?
Op 15 juni 2010 heeft uw raad uitgesproken het financieel kader te willen bepalen 
nadat het gewenste ambitieniveau is vastgesteld (binnen de af te spreken: 'geld 
volgt de inhoud'). Om deze reden ligt nu het inhoudelijk beleidsplan 'Back to Basics: 
De Nieuwe Koers' voor en zal later in de raadsvergadering van juli het financieel 
kader worden vastgesteld. 

Eén van de aanleidingen voor het herijkingtraject Back to Basics vormde het 
realiseren van een structurele  bezuiniging op subsidies. Concreet ligt er voor het 
jaar 2012 een bezuinigingsopdracht van € 37.500,00. Daarnaast is in het 
collegeprogramma een taakstellende bezuinigingsopdracht opgenomen van € 
100.000,00 voor subsidies en € 80.000,00 voor voorzieningen onderwijs die in 2015 
gerealiseerd zullen moeten zijn. 

Daarnaast staan er twee andere bezuinigingsopdrachten in het collegeprogramma, 
die verband houden met het herijkingtraject: 
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 € 100.000,00 op accommodaties/voorzieningen. Met het oog op het uit te voeren 
accommodatieonderzoek is het niet haalbaar deze bezuiniging met ingang van 
2012 te realiseren. 

 € 250.000,00 op het totaalbudget voor Wet maatschappelijke ondersteuning, 
verstrekkingenbesluit en minimabeleid. 

Opgemerkt moet worden dat op korte termijn ook de takendiscussie met uw raad 
gevoerd zal worden. Op basis van deze discussie zal het definitieve financiële kader 
voor subsidies worden vastgesteld. 

Daarnaast moet opgemerkt worden dat de gemeente dient te handelen conform de 
Algemene Wet Bestuursrecht wat betekent dat eventuele afbouwtermijnen voor 
subsidies in acht genomen moeten worden. 

5. Communicatie en participatie/inspraak
Er zijn verschillende activiteiten ingezet op het gebied van communicatie, 
participatie/inspraak:

Aanpak participatie- en inspraaktraject: 
Het college heeft besloten om af te wijken van de huidige inspraakverordening 
omdat het herijkingtraject voorziet in een groot aantal participatiemomenten die 
gezien de complexiteit en het unieke karakter van Back to Basics praktischer en 
doelmatiger zijn dan waar de huidige inspraakverordening in voorziet. 

Wel is dit beleidsplan, conform het convenant  'Belangenbehartiging en 
cliëntparticipatie in de gemeente Goirle', ter advisering voorgelegd aan de 
klankbordgroep Wmo. Het advies van de klankbordgroep is separaat aan de leden 
van de raad toegestuurd ter kennisname voor de vergadering van de commissie 
Welzijn d.d. 15 februari 2011.

Participatiemomenten: 
1. Er heeft een uitgebreid consultatietraject in de beginfase van de 

beleidsvoorbereiding plaatsgevonden met professionals en belangenbehartigers 
(trede 4 participatieladder, rol participanten: adviseur beginspraak). 

2. Na besluitvorming door het college is het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe 
Koers' verspreid onder deze deelnemers van de themasessies (trede 5, rol 
participanten: adviseur eindspraak). Zij hebben de gelegenheid om t/m 25 
februari 2011 hun reactie kenbaar te maken. Deze reacties worden separaat aan 
de leden van de raad toegestuurd ter kennisname voor de raadsvergadering d.d. 
15 maart 2011.

3. Na besluitvorming door het college zijn alle gesubsidieerde instellingen en 
organisaties per brief op de hoogte gebracht van de stand van zaken van het 
herijkingtraject en de vervolgprocedure (trede 6, rol participanten: 
geïnformeerde).
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4. Inwoners van de gemeente Goirle zijn in de beginfase van het traject via 
verslagen op de gemeentepagina van het Goirles Belang en de gemeentelijke 
website geïnformeerd en uitgenodigd hun reactie kenbaar te maken (trede 6, rol 
participanten: geïnformeerde). Na besluitvorming door het college is het 
beleidsplan op vergelijkbare wijze gepubliceerd en zijn inwoners uitgenodigd om 
hun reacties uiterlijk 25 februari 2011 kenbaar te maken. Ook deze reacties 
worden separaat aan de leden van de raad toegestuurd ter kennisname voor de 
raadsvergadering d.d. 15 maart 2011. 

Aanpak communicatie: 
1. Extern: inwoners, professionals en belangenbehartigers. Participanten zijn tijdens 

het participatietraject op diverse tijdstippen actief geïnformeerd via de lokale 
media en gemeentelijke communicatiekanalen (gemeentepagina, website) over 
aanpak, inhoud, verloop en resultaat van het traject. 

2. Intern: raad en commissie zijn op diverse tijdstippen geïnformeerd via 
(thema)bijeenkomsten en raadinformatiebrieven over aanpak, inhoud, verloop en 
resultaat van het traject. 

6. Vervolgtraject besluitvorming
Het vervolgtraject van het herijkingtraject Back to Basics ziet er als volgt uit:
 Uitnodigen instellingen en organisaties om, op basis van het beleidsplan 'De 

Nieuwe Koers' een aanbod te doen voor 1 mei 2011. 
 Beoordeling van het aanbod en voorstel tot verdeling subsidie op basis van huidig 

budget (2011) minus de taakstellende bezuiniging: week 18 en 19. 
 Besluitvorming college over verdeling subsidie: week 22
 Bespreking verdeling subsidie in de commissie Welzijn: week 24
 Besluitvorming over de verdeling van de subsidies in de raad: week 27
 Subsidieverlening.  

7. Fatale beslisdatum
Conform de huidige subsidieverordening dient subsidietoekenning plaats te vinden 
uiterlijk 30 september. Omdat de termijn voor het indienen van aanvragen is 
verplaatst van 1 april 2011 naar 1 mei 2011 verschuift ook de termijn voor 
toekenning een maand (naar 30 oktober 2011).    

8. Voorstel
1. Het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers' vast te stellen.  
2. Hiermee de volgende beleidsdocumenten te vervangen: Kadernota Kunst & 

Cultuur (2008),  'Nog meer kansen aan de Ley' (onderwijsbeleid 2006), 
Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning, gemeente Goirle 2008 - 2011 
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'Meedoen makkelijker maken', Nota subsidiebeleid, financiering uitvoering 
welzijnsbeleid (2005). 

3. Aanbieders van welzijns- en onderwijsdiensten uit te nodigen om uiterlijk 30 april 
2011, op basis van het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers', een 
aanvraag in te dienen.  

4. Voor de uitvoering van de accommodatieonderzoeksopdracht zoals geformuleerd 
in het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers' een bedrag van € 25.000,00 
beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van de Algemene Weerstand 
Reserve.  

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. 25-01-2011;

gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 15-02-2011;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. Het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers' vast te stellen.  
2. Hiermee de volgende beleidsdocumenten te vervangen: Kadernota Kunst & 

Cultuur (2008),  'Nog meer kansen aan de Ley' (onderwijsbeleid 2006), 
Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning, gemeente Goirle 2008 - 2011 
'Meedoen makkelijker maken', Nota subsidiebeleid, financiering uitvoering 
welzijnsbeleid (2005). 

3. Aanbieders van welzijns- en onderwijsdiensten uit te nodigen om uiterlijk 30 april 
2011, op basis van het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers', een 
aanvraag in te dienen.

4. Voor de uitvoering van de accommodatieonderzoeksopdracht zoals geformuleerd 
in het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers' een bedrag van € 25.000,00 
beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van de Algemene Weerstand 
Reserve. 

  

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 15-03-
2011.

, de voorzitter

, de griffier
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