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Ter inzage

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting
In uw raadsvergadering van 14 december 2010 heeft u de procedure met betrekking 
tot de takendiscussie vastgesteld. In het vastgestelde ‘Procedurevoorstel 
takendiscussie’ is niet alleen het geplande tijdpad van de daarin opgenomen 5 
stappen van deze discussie vastgelegd maar ook de methode om te komen tot 
bewuste samenhangende bezuinigingskeuzes. Dit voorstel betreft de uitwerking van 
stap 1 (omgevingsanalyse en bepaling bezuinigingsopgave) en stap 2 (vaststelling 
scenario’s) zoals vervat in voornoemd voorstel. 

In hoofdstuk 2 van de bijlage is verwoord welke ontwikkelingen er van belang zijn 
om straks goede keuzes te kunnen maken (omgevingsanalyse). Voorts is in 
hoofdstuk 3 aangegeven wat de grootte van de bezuinigingsopgave volgens de 
huidige inzichten zal zijn. In hoofdstuk 4 zijn vier uiteenlopende scenario’s (het 
kader) opgesteld. 

NB: Naar aanleiding van de vergadering van de commissie Algemene Zaken 
(17 februari 2011) is een 5e scenario (in aanvulling op de 4 scenario's) 
toegevoegd. Deze treft u in aanvulling op onderhavig document als bijlage 
aan en maakt als zodanig onderdeel uit van het voorstel. De 5 scenario's 
worden als leidraad gebruikt om straks bij de voorjaarsnota 
samenhangende keuzes te kunnen maken. 

Stap 1. 
De omgevingsanalyse is een grofmazige samenvatting van ontwikkelingen die wij 
van belang achten om straks bij stap 3 en 4 goede keuzes te kunnen maken. Voor 
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het vaststellen van de bezuinigingsopgave is deze wel van belang; voor stap 2 is 
deze op dit moment nog minder relevant.  

Hoewel nog niet duidelijk is hoeveel de kortingen vanuit het gemeentefonds precies 
zullen zijn en welke taken er naar de gemeente toe zullen komen (al dan niet geheel 
of gedeeltelijk met het benodigde budget), gaat dit voorstel uit van een bezuiniging 
van (afgerond) € 1.450.000,00 in 2012 oplopend naar € 2.540.000,00 in 2015. U 
wordt hiervoor verwezen naar hoofdstuk 3. In de mei/juni circulaire zal meer 
duidelijkheid gaan ontstaan, zodat het voornoemde uitgangspunt zo nodig bijgesteld 
kan worden.  

Stap 2. 
In hoofdstuk 4 wordt voorgesteld om uit te gaan van 5-tal uiteenlopende scenario's 
(beheergemeente, verzilvergemeente, ontwikkelgemeente en zorggemeente). NB: 
zie de cursief gedrukte opmerking op bladzijde 1. Om straks focus te kunnen 
aanbrengen lopen deze scenario's bewust uiteen en kent elk scenario haar eigen 
dynamiek en zwaartepunt. Aan de hand van deze duidelijk verschillende en te 
onderscheiden 'toekomstbeelden' kan een koers worden ingezet. Kort gezegd: om te 
kunnen bezuinigen moeten uiteenlopende ambities niet gestapeld worden, maar 
moet er gekozen worden.   

Stap 3 en verder.
Na vaststelling  van stap 1 en 2 worden bij de volgende stappen (3, 4 en 5) aan deze 
scenario's verschillende concrete maatregelen (zowel kostenbesparende als 
opbrengstenverhogende) gekoppeld, passend bij de omgevingsanalyse gericht op 
het bijdragen aan het beschreven scenario. Ook het effect (wanneer en hoeveel) van 
de maatregelen zullen daarbij worden benoemd. De stappen 3, 4 en 5 zijn dus niet 
vervat in dit voorstel; deze volgen overeenkomstig de door u vastgestelde planning 
later.

Inhoudelijk wordt u verwezen naar de bijlage waarin de eerste twee stappen zijn 
uitgewerkt; de paragrafen waarin de mogelijke bezuinigingsmaatregelen zullen 
worden benoemd, zijn nu nog 'leeg' en worden dus pas gevuld bij stap 3 en verder. 
Ook zullen gelijktijdig met stap 3 de overige maatregelen of keuzen worden 
benoemd die los staan van een scenario. Tevens zal dan worden aangegeven welke 
mogelijke efficiency maatregelen voorts nog getroffen kunnen worden. 

1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?
In uw raadsvergadering van 14 december 2010 heeft u de procedure met betrekking 
tot de takendiscussie vastgesteld. Daarin is niet alleen het geplande tijdpad van de 
daarin opgenomen 5 stappen van deze discussie vastgelegd maar ook de methode 
om aan de hand van een verschillende scenario’s (kader) te komen tot bewuste 
samenhangende bezuinigingskeuzes. 

2. Wat willen we bereiken?
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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). Om overeenkomstig het door u 
vastgestelde procedurevoorstel te komen tot daadwerkelijke vaststelling van de 
bezuinigingsopgave (stap 1) en de vaststelling van 5 uiteenlopende scenario's (stap 
2) dient onderhavig voorstel.

3. Wat gaan we daarvoor doen?
Aan de hand van een vijftal toekomstscenario's (NB: zie de cursief gedrukte 
opmerking op bladzijde 1) wordt bezien welke impact dit zou hebben op 
verschillende maatschappelijke thema's. Waarop komt binnen een bepaald scenario 
de focus te liggen en waarop dus minder of niet. Er hoeft nu dus geen scenario 
gekozen te worden; het is juist van belang om de diversiteit en de verschillende 
scenario's voldoende onderscheidend van elkaar vast te stellen. De eerste twee 
stappen overeenkomstig het procedurevoorstel liggen nu ter vaststelling voor. 

4. Wat mag het kosten?
Omwille van de voortgang is het van belang een gezamenlijk financieel vertrekpunt 
met elkaar af te spreken. Hoewel ook op dit moment nog steeds niet duidelijk is 
hoeveel de kortingen vanuit het gemeentefonds precies zullen zijn en welke taken er 
naar de gemeente toe zullen komen (al dan niet geheel of gedeeltelijk met het 
benodigde budget), gaat onderhavig voorstel uit van een bezuiniging van (afgerond) 
€ 1.450.000,00 in 2012 oplopend naar € 2.540.000,00 in 2015. U wordt hiervoor 
verwezen naar hoofdstuk 3. In de mei/juni circulaire zal meer duidelijkheid gaan 
ontstaan, zodat het voornoemde uitgangspunt zo nodig bijgesteld kan of moet 
worden.  

5. Communicatie en participatie / inspraak
Over de wijze van communicatie en participatie heeft uw raad reeds een besluit 
genomen met het vaststellen van het Procedurevoorstel Takendiscussie op 14 
december 2010. Aanvullend daarop kan worden gemeld dat het digitale forum 
waarover in dat voorstel wordt gesproken van 14 februari 2011 tot en met 14 maart 
2011 op www.goirle.nl geopend zal zijn. 

6. Vervolgtraject besluitvorming
Na vaststelling  van stap 1 en 2 worden bij de volgende stappen (3, 4 en 5) aan deze 
scenario's verschillende concrete maatregelen (zowel kostenbesparende als 
opbrengstenverhogende) gekoppeld, passend bij de omgevingsanalyse gericht op 
het bijdragen aan het beschreven scenario. Ook het effect (wanneer en hoeveel) van 
de maatregelen zullen daarbij worden benoemd. Ook zullen gelijktijdig met stap 3 de 
overige maatregelen of keuzen worden benoemd die los staan van een scenario en 
bezien worden welke mogelijke efficiency maatregelen voorts nog getroffen kunnen 
worden. 
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De stappen 3, 4 en 5 zijn dus niet vervat in dit voorstel; deze volgen overeenkomstig 
de door u vastgestelde planning later.

7. Fatale beslisdatum
Om overeenkomstig de vastgestelde planning te kunnen blijven werken is 
besluitvorming in uw raadsvergadering van 15 maart 2011 noodzakelijk.

8. Voorstel
Gezien het voorgaande wordt voorgesteld om:

a. vooralsnog in te stemmen met de omgevingsanalyse;
b. bij de bezuinigingsopgave voorlopig rekening te houden met een bezuiniging 

van € 1.450.000,00 in 2012 oplopend naar € 2.540.000,00 in 2015 en 
c. de beschreven scenario's zoals vervat in de bijlage "Takendiscussie en 

scenario's" te gebruiken voor de volgende stappen.

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. 01-02-2011;

gelezen het advies van de commissie  d.d. 17-02-2011;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

a. vooralsnog in te stemmen met de omgevingsanalyse;
b. bij de bezuinigingsopgave voorlopig rekening te houden met een bezuiniging 

van € 1.450.000,00 in 2012 oplopend naar € 2.540.000,00 in 2015 en 
c. de beschreven scenario's zoals vervat in de bijlage "Takendiscussie en 

scenario's" te gebruiken voor de volgende stappen.

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

, de voorzitter

, de griffier
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