
S - gemeente

Beschrijving van het beeld:
Goirle is dynamisch op veel fronten en hanteert de S-factor: slimme toepassingen, 
sober, stabiel, solidair, samen sterk.
De gemeente is inspirerend voor haar burgers om deze te betrekken bij hun 
leefomgeving. De gemeente zet in op slimme ontwikkelingen in de buurtzorg.

Het is goed wonen in Goirle, de inwoners voelen zich thuis in hun buurt. Jonge 
gezinnen komen graag in Goirle wonen voor de goed georganiseerde brede scholen, 
groene (speel)ruimte en kinderopvang.  Ouderen wonen graag in de gemeente 
omdat de algemene zorgvoorzieningen adequaat en herkenbaar zijn geregeld. Er is 
een matige groei door overloop uit Tilburg.
Het Jan van Besouwhuis is een bruisend centrum, de buurtactiviteiten concentreren 
zich óf in de Brede Scholen óf in de zorgcentra. 
Het winkelaanbod is voldoende, de horeca biedt rond het centrum tal van 
mogelijkheden. Door particulier initiatief worden er veel activiteiten georganiseerd.

De ambtelijke formatie is aangepast aan de regierol, waar financieel aantrekkelijk 
worden taken uitbesteed. De bureaucratie is beperkt tot het wettelijk verplichte. De 
gemeente springt bij waar aangetoond noodzakelijk, aandacht voor de minima blijft 
op een verantwoord en sober niveau.

Gevolgen van dit scenario op verschillende thema’s:
1. Kunst en Cultuur Kwalificatie: -

Er wordt niet materieel 
geïnvesteerd in Kunst en Cultuur, de 
gemeente stimuleert particuliere 
initiatieven. Subsidies zijn 
teruggebracht tot één pot 
incidenteel voor vernieuwende 
initiatieven.

2. Participatie Kwalificatie: +
Er is een voortdurend interactief 
digitaal contact met de burgers, een 
open oor, kantelingsgedachte is 
leidend.

3. Economische ontwikkeling Kwalificatie: 0
Er worden geen specifieke impulsen 
gegeven, de gemeente stelt zich 
dienstbaar op naar de ondernemers 
door de regeldruk te verminderen

4. Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieu

Kwalificatie: 0
Investeringen zijn niet nodig, 
initiatieven voor projecten worden 
mogelijk gemaakt en gestimuleerd, 
geen financiële consequenties voor 
de gemeente. Accent op 
grondgebonden woningen.



5. Onderwijs en Educatie Kwalificatie: +
Er is een adequaat 
onderwijsaanbod, alle kinderen 
komen in aanraking met cultuur en 
sport.

6. Minima Kwalificatie: 0
Er is veel aandacht voor dit thema, 
bijzondere bijstand wordt sober op 
wettelijke norm op maat toegepast.

7. Veiligheid Kwalificatie: -
Door goede samenhang in de buurt 
voldoende aandacht, dus slechts 
wettelijke afspraken nakomen.

8. Buitengebied en Natuur Kwalificatie: +
Initiatieven gericht op het 
verwerven van inkomen en de 
kwaliteit van het buitengebied 
versterken en niet aantasten 
worden ondersteund.

9. Verkeer en Vervoer Kwalificatie: +
Er is aandacht voor aangepast en 
openbaar vervoer. 

10. Openbare ruimte Kwalificatie: -
De openbare ruimte wordt sober en 
functioneel bijgehouden. Burgers 
hebben contracten met de 
gemeente over onderhoud eigen 
buurt.

11. Sport Kwalificatie: -
Het aantal sportvoorzieningen is 
toereikend, de combinatie 
gemeentelijke en private 
accommodaties is optimaal, 
iedereen is in de gelegenheid te 
bewegen op zijn eigen manier.

12. Recreatie en toerisme Kwalificatie: 0
Er komen toeristen naar Goirle als 
gevolg van particuliere initiatieven.

13. Welzijn (jeugd en ouderen, 
zorg)

Kwalificatie: +
De gemeente heeft slim ingespeeld 
op de zwaardere taken die vanuit de 
landelijke overheid zijn gekomen: 
slimme zorgprojecten, buurtzorg, de 
vrijwilligers worden actief 
gefaciliteerd en gesteund. De 
verschillende soorten welzijnswerk 
zijn lokaal ondergebracht in brede 
welzijnsstichting. Professionals zijn 
flexibel inzetbaar.



Mogelijke bezuinigingsmaatregelen:
 Personele inzet t.a.v. thema’s openbare ruimte, sport, cultuur
 Structurele subsidies aan culturele organisaties
 Door slimme digitale mogelijkheden minder bureaucratie
 Vermindering regeldruk


