
Amendement artikel 34 RvO

Onderwerp: Takendiscussie (stap 1 en 2)

De raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d.: 29 maart 2011

 Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In de bijlage “Takendiscussie en scenario’s” wordt een zesde 
scenario toegevoegd met de titel “Goirle groen en sociaal”. In de bijlage bij dit amendement bevindt zich de inhoud van dat 
scenario.
Het besluit wordt onder sub c. en een nieuw sub d. als volgt gewijzigd:

c. Aan de bijlage “takendiscussie en scenario’s” wordt het scenario ‘Goirle groen en sociaal’ toegevoegd. 
d. de beschreven scenario's zoals vervat in de gewijzigde bijlage "Takendiscussie en
scenario's" te gebruiken voor de volgende stappen.
Toelichting: 
De gezamenlijke oppositiepartijen Pro Actief Goirle, Partij van de Arbeid, Socialisitische Partij en Lijst Couwenberg zijn van mening 
dat het scenariodenken in het kader van de takendiscussie teveel los staat van de toekomstvisie. De toekomstvisie is weliswaar 
drie jaar oud en omvat slechts de tijdsspanne tot 2015, maar desalniettemin is het daarin geschetste toekomstige profiel van de 
gemeente Goirle te minutieus tot stand gekomen om dat nu los te laten omwille van de noodzaak van bezuinigingen. In de ogen 
van de vier partijen dient de takendiscussie eveneens een discussie te zijn die richtinggevende uitspraken doet tot in lengte van 
jaren. Dit in tegenstelling tot het scenariodenken dat door de coalitie is aangereikt en dat met name is geënt op de te realiseren 
bezuinigingen. 
Daarom stellen de vier partijen bij amendement een ander scenario voor, dat een verlengstuk is van de door intensieve vormen 
van interactieve beleidsvorming tot stand gekomen toekomstvisie 2015. Bovendien vindt dit scenario aansluiting bij het 
uitwerkingsplan van de stedelijke regio Breda – Tilburg van de provincie Noord-Brabant. 

Ondertekening en naam:



Bijlage

Goirle groen en sociaal

Scenario ‘groen en sociaal’
De ondertitel van de in 2008 vastgestelde toekomstvisie luidt ‘groen en sociaal’. Er is geen enkele reden om deze aanduiding van 
het gewenste Goirle in de toekomst aan te passen; het ligt niet voor de hand dat de maatschappij-opvatting van de Goirlese burger 
in zo’n korte tijd ernstig gewijzigd is. Ook de bezuinigingen die Goirle treffen nopen niet tot het overboord gooien van de 
vastgestelde couleur locale van de gemeente Goirle.

Groen en sociaal
Het groene uit zich in blijvende investeringen in het openbaar groen en het behoud van het buitengebied. Ook de stimulering van 
duurzaam wonen en duurzame bedrijvigheid zijn daarin belangrijk, evenals het streven naar CO2-reductie en klimaatneutraliteit.  
Het sociale karakter wordt gewaarborgd door een blijvend sterk minimabeleid, het niet onevenredig bezuinigen op de WMO en het 
mogelijk maken van een sociale civil society. Jongeren krijgen ontwikkelkansen; ook in jongeren die meer aandacht en geld nodig 
hebben, wordt geïnvesteerd. Er wordt minimaal vastgehouden aan de woningbouwverdeling van 25% betaalbaar en 25% 
goedkoop. Het liefst gaat het percentage goedkoop nog omhoog. Ook moet  er meer aandacht zijn voor energiezuinig bouwen.

Dat heeft de volgende gevolgen voor de verschillende beleidsterreinen:

1. Kunst en Cultuur Kwalificatie: -
Er wordt minder uitgegeven aan 
subsidies tbv kunst en cultuur. 
Stimulering van jeugddeelname aan 
kunst en cultuur wordt gestimuleerd, 
hobby-beoefening door volwassenen 
niet. CC Jan van Besouw blijft culturele 
hart van Goirle.

2. Participatie Kwalificatie: -
Er hoeft niet expliciet te worden 
geïnvesteerd in bestuurlijke participatie. 
Dit vindt zoveel mogelijk plaats via 



digitale mogelijkheden. Bij majeure 
onderwerpen worden andere vormen 
gehanteerd.

3. Economische ontwikkeling Kwalificatie: 0
Er wordt enkel geïnvesteerd in de 
verduurzaming van de bestaande 
bedrijvigheid. Kenniseconomie en schone 
bedrijvigheid gaan voor grootverbruikers 
en –vervuilers.

4. VROM Kwalificatie: +
Actieve inzet t.a.v. betaalbaar bouwen. 
Starters blijvend faciliteren; aandacht 
voor senioren. Groene inrichting (nieuw) 
openbaar gebied. Klimaatneutraliteit en 
CO2-reductie zijn speerpunten, waarin 
gemeente goede voorbeeld geeft.

5. Onderwijs Kwalificatie: -
Brede Schoolconcept wordt in hele 
gemeente gedragen. 
Onderwijshuisvesting is adequaat. 
Randvoorzieningen afbouwen of 
cofinancieren. Alleen subsidies als 
scholen onvoldoende eigen middelen 
hebben. 

6. Minima Kwalificatie: 0/+
Goirle heeft een uitstekend minimabeleid 
dat de wettelijke eisen overtreft. 

7. Veiligheid Kwalificatie: -
Inzet op preventie i.p.v. repressie. Niet 
meer doen dan (wettelijk) noodzakelijk.

8. Buitengebied en natuur Kwalificatie: + en -
Behoud van prachtige natuurgebieden 



staat centraal (+). Louter extensieve 
recreatie toegestaan; geen Oisterwijkse 
bossen. Toerisme en recreatie zijn 
particulier initiatief of worden in 
regionaal verband gestimuleerd (-)

9. Verkeer en vervoer Kwalificatie: 0
Bestuurlijk netwerken om openbaar 
vervoer intact te houden of te 
verbeteren. Uitvoer wegenonderhoud 
sober en degelijk.

10. Openbare ruimte Kwalificatie: +
Investeren in prettig en gezond 
woonklimaat door groene openbare 
ruimte. 

11. Sport Kwalificatie: +/0
Sporters verdienen betere 
accommodatie dan nu het geval is. 
Structurele subsidies enkel handhaven 
t.b.v. jeugd. 

12. Recreatie en toerisme Kwalificatie: -
Geen overheidstaak buiten regionale 
promotie.

13. Welzijn Kwalificatie: +
Adequate ondersteuning vrijwilligers / 
mantelzorgers. Geen onevenredige 
bezuiniging op WMO. Jongerenwerk blijft 
minimaal op niveau. Zorg en life 
sciences worden belangrijke pijlers 
werkgelegenheid

 


