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1. Inleiding. 
 
Op 14 december 2010 is met uw raad afgesproken dat bij de voorjaarsnota voor het jaar 2012 een 
takendiscussie zal worden gevoerd in relatie tot noodzakelijk door te voeren bezuinigingen. Deze takendiscussie 
is de ruggengraat van deze nota. Aan de hand van een afgesproken stappenplan is gefaseerd met uw raad 
gesproken over de bezuinigingsopgave en over hetgeen er op ons afkomt (omgevingsanalyse) in de nabije en 
verder af gelegen toekomst. Dat beeld hebben we met elkaar gedeeld en tegelijkertijd is aan de hand van een 
interactieve sessie over scenario-denken stil gestaan bij een focus op de verder afgelegen toekomst (voorbij de 
tijdsperiode van de Toekomstvisie). Vervolgens is nauwgezet geanalyseerd welke budgetten beïnvloedbaar zijn  
(al dan niet wettelijk verplicht) en waar bezuinigingsmogelijkheden of inkomstenverruimingen mogelijk zijn. 
 
Hetgeen thans voorligt is een stuk aan de hand waarvan verregaande keuzes moeten worden gemaakt. Wij 
realiseren ons dat dit voor alle betrokkenen een lastig proces is. Het wijzigen van eerder ingezet beleid, het 
bezuinigen als zodanig, het stoppen of verlagen van subsidiëring en het doorvoeren van lastenverzwaringen zijn 
zaken die een ieder aan het hart gaan. Als college hebben wij uiteindelijk een voorstel geformuleerd dat is 
vervat in deze nota en aan de hand waarvan u de discussie kunt voeren. 
 
Zoals te doen gebruikelijk is de voorjaarsnota ook het startdocument in de reeks van documenten die worden 
uitgebracht in het kader van de planning en controlcyclus. Deze nota is dan ook tevens de kadernota waarin de 
uitgangspunten worden opgenomen voor het opstellen van de jaarlijkse conceptbegroting. De uitvoering van het 
ingezette beleid komt voor het voetlicht en de financiële kaders voor het komende begrotingsjaar worden 
vastgesteld.  
Gebruikelijk is dat bij de voorjaarsnota ook keuzes voor in te zetten nieuw beleid worden voorgelegd. Gelet op 
de enorme bezuinigingsopgave wordt binnen het bestek van deze nota daarvan thans geheel afgezien. Als 
gevolg daarvan is de inhoud en opzet van deze nota dan ook wat afwijkend van eerdere edities. 
 
Hoofdstuk 2 van deze nota wordt gevormd door de eerder uitgebrachte omgevingsanalyse die is uitgevoerd en 
de conclusies die daaruit worden getrokken. Ondermeer de hoogte van de bezuinigingsopgave komt daarbij aan 
de orde. Daarnaast worden in dit hoofdstuk per programma de voornaamste beleidsontwikkelingen die te 
verwachten zijn in 2012 kort toegelicht, waarbij wij de onderwerpen zoals die zijn genoemd in ons 
collegeprogramma als uitgangspunt hebben genomen. 
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de bezuinigingsmogelijkheden als zodanig. Daarbij is een driedeling aan de 
orde in de categorieën: efficiencymaatregelen, besparingen die gerealiseerd kunnen worden bij een vorm van 
''anders'' werken en bezuinigingen die het gevolg zijn van afbouwen of stoppen met taken. Het totale overzicht 
is ook in een bijlage opgenomen. 
In hoofdstuk 4 worden de concrete voorstellen van de zijde van het college benoemd en toegelicht. 
Tot slot treft u in hoofdstuk 5 de (meer financieel technische) uitgangspunten aan ten behoeve van de begroting 
2012. 
 
De takendiscussie / het bezuinigingstraject 
Met uw raad is een traject ingezet om door middel van het zogeheten scenario-denken de takendiscussie in 
relatie tot de noodzakelijke bezuinigingsoperatie te voeren. 
Vanuit de raad is aangegeven dat naast de vier scenario's die door het college zijn aangedragen nog twee 
andere mogelijke scenario's tegen het licht kunnen worden gehouden. Deze scenario's hebben wij vervolgens 
ook in onze overwegingen betrokken. 
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Het bediscussiëren van mogelijkheden aan de hand van scenario's heeft geleid tot het nadrukkelijk nadenken 
over de vraag waar onze gemeente wil staan in een tijdsgewricht dat verder reikt dan het jaar 2015, de horizon 
die bij het vaststellen van de Toekomstvisie is geduid.  
De Toekomstvisie, het bestuursprogramma en het collegeprogramma zijn de uitgangspunten voor het vigerende 
beleid. Om te weten of bezuinigingen die nu worden ingezet om de begroting meerjarig sluitend te krijgen niet 
strijdig zijn met de koers die we op lange termijn willen inslaan is het goed dat is /wordt nagedacht over de 
(verdere) richting die Goirle inslaat. 
 
Wij hebben de voorstellen die wij in het kader van deze nota doen gebaseerd op de keuze voor het zogeheten 
Ontwikkelscenario. Wij komen tot de keuze voor dit scenario op grond afwegingen die nader worden 
gespecificeerd in hoofdstuk 4 van deze nota. 
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2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 
 
Deze analyse moet antwoord geven op de vraag wat er allemaal op ons afkomt: een zo helder mogelijke analyse 
van de feiten en inzicht in de gewenste omvang van de bezuiniging. 
 
Bij het samenstellen van deze analyse is ingegaan op zaken die de komende periode op ons afkomen en waarvan 
duidelijk is dat deze beleidsmatige en financiële consequenties zullen hebben. Voor zover deze consequenties 
financieel te vertalen zijn is daarbij in de berekening van de bezuinigingsopgave rekening gehouden. Tal van 
zaken zijn nog niet zo ver dat reeds thans inzichtelijk is welke uiteindelijke consequenties deze zullen 
meebrengen voor de gemeente. Enkele voorbeelden: de ontwikkelingen in de Jeugdzorg, de AWBZ, de Regionale 
uitvoeringsdienst (RUD) en toenemende veiligheidseisen. 
 
Anderzijds is het zo dat er sprake zal zijn van kansen in toekomstig perspectief. Daarbij valt te denken aan het 
profijt dat samenwerken (regionaal of intergemeentelijk) zal kunnen hebben, het verkrijgen van provinciale of 
landelijke subsidies, voordeel uit vormen van "anders'' werken en het benutten van suggesties die, bijvoorbeeld 
op het digitale forum, zijn gedaan voor de langere termijn.  
Gelet op de noodzaak om tot concrete invulling van mogelijkheden te komen (en deze ook te kunnen becijferen) 
is het goed om op te merken dat kansen en mogelijkheden voor de midden- en lange termijn worden onderzocht, 
doch ons in dit stadium niet hebben geleid tot het opnemen van (onzekere) ramingen of stelposten. 
 
De belangrijkste ontwikkelingen kort samengevat zijn:  
 

 Minder geld (lagere algemene uitkering); 
 Een nog steeds slechte economische situatie; als gevolg waarvan ook lokaal personen, bedrijven en 

instellingen in een minder rooskleurige situatie zijn geraakt; 
 Het niet bebouwen van de sportparklocatie brengt met zich mee dat middelen moeten worden 

gevonden voor renovatie van het sportpark; 
 Toename gemeentelijke taken op basis van de uitkomsten van het regeerakkoord, waarvan de 

uiteindelijke consequenties nog niet te becijferen zijn; 
 Samenwerking, subsidiemogelijkheden, vormen van "anders" werken, bieden kansen die echter nog 

niet concreet te duiden zijn; 
 Een verwachte toename van het aantal bijstandsuitkeringen. 

 
Algemeen 
 
Dienstverlening 
Door verdergaande digitalisering en de uitvoering van het programma Andere Overheid verandert de wijze van 
dienstverlening door de gemeente. Het aanbieden van diensten via meerdere kanalen (digitaal, schriftelijk, 
fysiek) leidt vooralsnog niet tot reductie van noodzakelijke personele capaciteit.  
In 2012 wordt onverminderd gewerkt aan uitvoering van het realisatieplan Andere Overheid. Dit plan is reeds 
(qua kosten) verankerd in de Meerjarenbegroting. Het aantal digitaal af te nemen producten via de website 
neemt jaarlijks (op basis van het plan) toe. 
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Klantenonderzoek / tevredenheidsmetingen 
De gemeente neemt tweejaarlijks deel aan het onderzoek ""waarstaatjegemeente". In 2012 zal dit onderzoek 
wederom plaatsvinden.  
Het aantal servicenormen zal in 2012 verder worden uitgebreid. Het uiteindelijke totaalpakket aan 
gemeentelijke servicenormen zal leiden tot een kwaliteitshandvest gemeentelijke dienstverlening dat aan de 
raad ter vaststelling zal worden aangeboden. 
 
Bestuurlijke vernieuwing 
Dit is een doorlopend proces. Vanuit de raad zelf wordt gewerkt aan een nieuwe opzet voor het vergadercircuit, 
waarbij ook de structuur en werkwijze van de commissies aan de orde is. Vanuit het college zal in 2012 extra 
aandacht worden geschonken aan verbetering en monitoring van de instrumenten in het kader van de planning 
en controlcyclus. Tezamen met het auditcomité willen we kijken naar mogelijke verbetering van inhoud en opzet 
van de begroting, de bestuursrapportages en de jaarrekening. Daarbij willen we ons met name richten op 
verbetering van leesbaarheid en inzichtelijkheid van de stukken. 
 
Intergemeentelijke samenwerking 
Er wordt in toenemende mate overleg gevoerd met colleges van gemeenten die aan Goirle grenzen. 
Samenwerking op uitvoerend en organisatorisch vlak zijn daarbij gespreksonderwerpen, terwijl ook in 
toenemende mate het onderwerp bestuurlijke samenwerking op de agenda komt. Daarbij is het vizier met name 
gericht op de gemeenten beneden de A58. 
In 2012 willen we een strategische visie op samenwerking afronden en aan de raad ter bespreking en 
vaststelling voorleggen.  
Het kabinet wil de Wet gemeenschappelijke regelingen afschaffen. Dit betekent dat het ROM mogelijk zijn 
juridische basis verliest. Samenwerking zal hoe dan ook blijven plaatsvinden, zowel binnen als buiten de Hart 
van Brabant regio. Onze gemeente neemt deel aan tal van samenwerkingsverbanden op uitvoerend vlak, daar 
waar dat meerwaarde heeft en zo mogelijk ook kostenbesparingen oplevert. 
 
Burgerparticipatie 
Het betrekken van de burger bij de woonomgeving of de ontwikkeling van nieuw beleid vergt extra tijd en ook 
meer inzet van ambtelijke capaciteit. Dat werkt kostenverhogend. Daar staat tegenover dat het betrekken van 
de burger bij zowel voorbereiding als ook uitvoering van beleid weer middelen kan opleveren. 
 
Positioneringonderzoek 
Uit een onderzoek van Motivaction komt naar voren dat Goirle op dit moment geen duidelijk beeld van zichzelf 
heeft naar de buitenwereld toe. Dat vraagt om aanpak. De kracht ligt volgens de onderzoekers duidelijk in de 
unieke ligging nabij natuur en de stad Tilburg en de aanwezige ruime voorzieningen. Het advies van de 
onderzoekers is te positioneren met de richtingen comfortabel wonen en recreatie op niveau. Het denken in 
scenario's is daarbij een nuttig hulpmiddel. 
 
Burgerzaken 
De aangekondigde verlenging van de geldigheid van paspoorten van 5 naar 10 jaar zal leiden tot afname van 
werkzaamheden. Daar staat tegenover dat de inkomsten uit leges zullen dalen. 
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Bevolkingsgroei 
Uit een zeer recent (eind maart 2011) verschenen onderzoek dat Pronexus in onze opdracht heeft uitgevoerd 
blijkt dat het inwonertal van Goirle zal oplopen tot (afgerond) ruim 25.000 in 2031. 
 
Belastingdruk 
Het totaal aan gemeentelijke heffingen per inwoner bedraagt in Goirle € 376,00. Het gemiddelde in Nederland 
bedraagt € 422,00. (bron: Benchmark Berenschot) 
De totale onbenutte belastingcapaciteit (de optelsom van maximaal op te leggen belastingen en heffingen) 
bedraagt voor onze gemeente € 1.235.000,00 (bron: nota weerstandsvermogen en risicomanagement). 
 
Dominantere handhaving 
Doordat de rijksoverheid in het kader van deregulering en lastenverlichting steeds meer het accent verschuift 
van toezicht vooraf (toestemmingen zoals vergunningen), naar toezicht achteraf door middel van algemene 
regelingen, komen er voor gemeenten steeds meer taken op handhavinggebied bij.  
 
Politie-inzet 
De laatste jaren trekt de politie zich om verschillende redenen steeds verder terug van haar taken op het gebied 
van preventief toezicht en handhaving van de openbare orde in de openbare ruimte, doorgaans ten gunste van 
justitiële opsporing. Steeds minder kan een beroep worden gedaan op de politie voor toezicht en preventieve 
aanwezigheid in de openbare ruimte. De politie wijst de gemeente in toenemende mate op de mogelijkheden van 
eigen inzet van mensen en middelen voor dit doel. De ingezette ontwikkeling gaat er naar toe dat de gemeenten 
de keuze moeten maken het gat dat de politie achterlaat al dan niet op te vullen. Dat kan doordat gemeenten 
zelf de verantwoordelijkheid nemen voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte. In grotere gemeenten is 
een dergelijke gemeentelijke inzet al jaren gemeengoed. Ook gemeenten met een omvang als Goirle zullen de 
komende jaren voor deze keuze komen te staan. 
 
Politie 
Het kabinet heeft een omvorming ingezet van de huidige 25 regiopolitiekorpsen tot landelijke politie, die in 10 
regio's verdeeld zal zijn. Deze omvorming gaat gepaard met een financiële en personele herschikking tussen de 
(huidige) regio's. Hoewel de politie een belangrijke partner voor de gemeente is, raakt deze reorganisatie de 
gemeente niet direct. 
 
Risicobeleving 
Brabanders zijn niet erg ongerust over omgevingsrisico´s en ze waarderen de informatie hierover van 
gemeenten, andere overheden en hulpdiensten. Voor het complete rapport wordt verwezen naar de website van 
de veiligheidsregio: www.veiligheidsregiomwb.nl. De resultaten zijn representatief voor de gehele provincie. 
 
Wabo 
Door invoering van de Wabo per 01 oktober 2010 is een deel van de (lichte) bouwvergunning komen te 
vervallen. De vermindering van de regeldruk aan de zijde van de aanvrager leidt tot een verhoogde regeldruk aan 
de zijde van de gemeente. Bovendien zal het enige tijd duren voordat alle werkprocessen zijn ingesleten. De 
voorlichting en advisering van aanvragers zal de eerste tijd meer tijd vragen. In de 2e helft van 2011 zal duidelijk 
worden of de gewijzigde regelgeving leidt tot een lager werkaanbod binnen VVH. 
 
 

http://www.veiligheidsregiomwb.nl/
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Regionale uitvoeringsdiensten (RUD) 
De Staten-Generaal hebben besloten dat er een landelijk dekkend stelsel van Regionale uitvoeringsdiensten 
moet komen. Dit zou moeten gaan leiden tot een kwaliteitsverbetering op het gebied van vergunningverlening en 
handhaving. Gewerkt wordt aan de vorming van een RUD in Midden-Brabant, waarin 8 gemeenten de krachten 
bundelen. Omdat de gesprekken over taak, inhoud en vormgeving nog gaande zijn, kan nog niet worden 
aangegeven of er en zo ja, welke kosten met de vorming van de RUD Midden-Brabant gepaard gaan. 
 
Brandweerkazerne Goirle 
Per 1 januari 2010 is de gemeentelijke brandweer ondergebracht bij de Veiligheidsregio. De huisvesting van de 
brandweer is echter een gemeentelijke taak gebleven. De brandweerkazerne te Goirle voldoet niet meer aan de 
hieraan te stellen eisen. Daarom zal in 2011 een afwegingsnotitie aan de Raad worden voorgelegd. Het besluit 
op deze notitie is een besluit over de toekomst van de brandweerkazerne in Goirle. Op dat moment kunnen ook 
de financiële consequenties voor 2012 worden overzien. 
 
Integrale veiligheid 
De rol van de gemeente in het integrale veiligheid wordt steeds belangrijker. Niet in de laatste plaats omdat er 
al jaren een landelijke ontwikkeling gaande is waarbij de politie zich meer terugtrekt op haar kerntaken en het 
initiatief en regie steeds meer bij de gemeente(n) neerlegt.  
De gemeenteraad heeft eerder de kadernota integrale veiligheid vastgesteld. Deze nota moet in 2011 
geëvalueerd en herijkt worden. Voor de jaren daarna zal een nieuwe kadernota worden vastgesteld. 
 
Veiligheidsregio 
De recente ramp in Moerdijk zal onvermijdelijk leiden tot nieuwe (strengere) veiligheidseisen op het gebied van 
(brand)veiligheid. Dit zal zijn weerslag kunnen hebben in onze veiligheidsregio. 
 
 
Zorg en Welzijn 
 
Zorg 
De tendens in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)  is om meer toe te gaan naar algemeen beleid en 
collectieve voorzieningen in plaats van specifiek beleid en individuele voorzieningen. Gelet op het beroep dat er 
nu reeds wordt gedaan op individuele voorzieningen is dat ook nodig.  
Er worden de komende jaren nieuwe taken vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten overgeheveld naar 
de Wmo of verdwijnen zondermeer uit de AWBZ vanuit de gedachte dat gemeenten op lokaal niveau het 'gat' 
dat ontstaat opvangen. Welke andere ontwikkelingen zich voor zullen doen is nu nog niet duidelijk maar duidelijk 
is wel dat er iets staat te gebeuren omdat de AWBZ onbetaalbaar wordt. Wij zullen de komende jaren 
waarschijnlijk aanvullend beleid hiervoor moeten opnemen in het beleidsplan Back to Basics: De nieuwe Koers. 
 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
In 2011 is de nota "Back to Basics: De Nieuwe Koers, Integraal welzijns- en onderwijsbeleid gemeente Goirle 
2012 - 2015" vastgesteld. In deze nota is ook in hoofdlijnen het beleid met betrekking tot de individuele Wmo-
voorzieningen vastgesteld. In 2012 en volgende jaren is verdere implementatie van het gewijzigde welzijns- en 
onderwijsbeleid gepland, waaronder ook de Wmo-verordening individuele voorzieningen. Afhankelijk van de 
ontwikkelingen van het rijksbeleid over de overheveling van onderdelen van de AWBZ naar gemeenten zal het 
beleid verder ingekleurd gaan worden. 
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Werk en Inkomen 
De geregistreerde werkloosheid in Goirle is na een sterke stijging in 2009 licht aan het dalen. Deze daling 
vertaalt zich niet in een lager uitkeringsbestand bij sociale zaken. Dat is ook een landelijke tendens. 
Uitkeringsgerechtigden hebben vaak als gevolg van leeftijd, taal, psychosociale problemen een grote tot zeer 
grote afstand tot de arbeidsmarkt. De rijksfinanciering van de lokale uitkeringsregelingen staat onder grote 
druk. Er dient rekening gehouden te worden met een permanent tekort van meer dan 10% van het budget, 
hetgeen overeen komt met een te verwachten eigen aandeel van € 262.000,00 dat in de begroting 2011 e.v. 
niet gedekt is 
 
Re-integratie en participatie:  
Door de Rijksoverheid wordt ingrijpend bezuinigd op de middelen voor re-integratie. 
Zo leiden de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de Werkpleinen er toe dat veel Werkpleinen gesloten 
zullen worden en dat de beoogde integrale dienstverlening van gemeente en UWV op het gebied van werk en 
inkomen omgebogen gaat worden naar een complementaire dienstverlening. Ook voor gemeenten is een zeer 
forse bezuiniging op het participatiebudget aangekondigd. Binnen de beschikbare budgetten zullen keuzes 
gemaakt moeten worden waarbij wij prioriteit willen leggen bij de arbeidstoeleiding van jongeren in 
samenwerking met het Jongerenloket Blink en de Diamantgroep/18K.  
2012 zal waarschijnlijk ook in het teken staan van de invoering van de voor 1.1.2013 aangekondigde nieuwe 
wet Werken naar Vermogen. Deze wet zal een groot aantal bestaande regelingen gaan vervangen en ook voor 
de uitvoeringsorganisatie belangrijke consequenties gaan hebben.  
 
Minimabeleid 
Op veel terreinen is de komende jaren landelijk en lokaal minder geld beschikbaar. Eigen bijdrages worden hoger, 
premies voor ziektekostenverzekeringen stijgen etc. Het is nog niet duidelijk of, als gevolg van het rijksbeleid, de 
werkgelegenheid zal toenemen. Het beroep op gemeentelijk minimabeleid (incl. schuldhulpverlening wat een 
wettelijke status krijgt) zal als gevolg van deze ontwikkeling toenemen. 
Onderzoek naar vermindering van regeldruk is gestart voorjaar 2011. Duidelijk is dat vereenvoudiging zonder 
afbreuk te doen aan wettelijke bepalingen op grond van rechtmatigheid een ingewikkelde materie is. Het 
onderzoek wordt in 2011 naar verwachting afgerond. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal een 
keuze over de verdere implementatie in 2012 gemaakt worden.  
 
Vluchtelingenwerk:  
De Werkgroep opvang vluchtelingen verzorgt de opvang van vluchtelingen in de gemeente Goirle. De werkgroep 
wordt in toenemende mate geconfronteerd met asielzoekers die in een procedure voor gezinshereniging of 
nareis verwikkeld zijn. Om vluchtelingen in dergelijke procedures te kunnen begeleiden, mist de werkgroep de 
benodigde juridische expertise. Ook bij De Twern is deze expertise niet aanwezig. Aan de werkgroep worden 
voor de duur van drie jaar (tot en met 31-12-2012) middelen toegekend om de vereiste juridische expertise in te 
kopen bij Stichting Vluchtelingenwerk Nederland (SVN) op basis van uurtarief. In 2012 zal op basis van 
landelijke ontwikkelingen met betrekking tot inburgering en opvang van vluchtelingen verder bezien worden of 
en hoe deze constructie gecontinueerd kan worden.  
 
Inburgering 
Ook de komende jaren zal de gemeente een taakstelling houden voor de huisvesting van asielmigranten. Vanaf 
2014 ontvangt de gemeente geen geld meer voor inburgering. Nieuwkomers zullen de inburgeringcursus zelf 
moeten gaan betalen, tenzij de gemeente hiervoor geld beschikbaar stelt. 
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Leerlingenvervoer 
Naast de algemene voorzieningen voor kinderen met een leerprobleem is er een tendens dat er meer 
gespecialiseerde centra komen voor kinderen en meer kinderen gediagnosticeerd worden voor speciaal 
onderwijs. Mede daardoor staat het budget voor leerlingenvervoer onder druk.  
 
Jeugd 
Alle taken op het gebied van jeugdzorg worden overgeheveld naar de gemeenten. Het betreft hier: jeugd-ggz 
(geestelijke gezondheidszorg), provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming en 
licht verstandelijk gehandicapte jeugd. Preventie en vrijwillige hulpverlening wordt in goede afstemming met 
gedwongen hulpverlening georganiseerd door (samenwerkende) gemeenten.  
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Het is op dit moment nog niet bekend hoeveel middelen vanuit het rijk beschikbaar worden gesteld voor de 
financiering van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Gelet op het voornemen om de Jeugdzorg onder te 
brengen bij gemeenten en om dan het CJG daar een belangrijke rol bij te geven, is de verwachting 
gerechtvaardigd dat de financiering (deels) voortgezet gaat worden. Daarnaast is op dit moment nog niet 
bekend hoe het proces van de transitie van de Jeugdzorg er uitgaat zien, anders dan dat het in regionaal 
verband afgestemd gaat worden. Wel mag er vanuit gegaan worden dat er voor 2012 (veel) ambtelijke 
capaciteit nodig zal om de transitie van de Jeugdzorg te gaan begeleiden.  
 
Back to basics 
De problematiek wordt in dit kader als welbekend verondersteld. Het is van belang om dit goed te verbinden aan 
het bezuinigingstraject. 
 
iDOP Riel 
Met het toekennen van de provinciale subsidie eind 2010 is een voortvarende start gemaakt met de uitvoering 
van de diverse deelprojecten. Naar verwachting zullen een aantal daarvan in 2011 al afgerond kunnen worden 
zoals het wandelpadennetwerk, de community verwendag en het opzetten van een kunstatelier. In 2012 zullen 
de projecten die meer doorlooptijd vragen, tot een afronding komen. Met name gaat het dan om de projecten 
rond de inrichting van het Dorpsplein, de eventuele uitbreiding/aanpassing van de Leijbron, de brede 
schoolontwikkeling en het opknappen van Sportpark De Krim.  
 
 
Ruimte / Gebiedsontwikkeling 
 
RO/Volkshuisvesting 
Op grond van de Woonvisie zal B&W in de tweede helft van 2011 een prioritering aanbrengen in het 
Woningbouwprogramma voor de komende twintig jaar. Het is mogelijk om een aantal woningprojecten naar 
voren te halen.  Dat betekent dat wellicht in 2012 gestart zal worden met de ontwikkeling van één of meer 
nieuwe projecten. 
Op basis van het regeerakkoord worden voorstellen verwacht om de ruimtelijke ordening meer over te laten aan 
provincies en gemeenten.  
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Kloosterplein 
In 2012 zal het definitief ontwerp voor de herinrichting van het gedeelte van het Kloosterplein tussen Hovel en 
Cultureel Centrum Jan van Besouw uitgevoerd worden.  Tot nu toe is het uitgangspunt steeds geweest dat de 
rest van het Kloosterplein aangepakt zou gaan worden, zodra de middelen daarvoor beschikbaar zouden komen.  
De bezuinigingen die in de komende jaren noodzakelijk zijn, maken echter dat het besluit om overschotten van 
de jaarrekening in een reserve Kloosterplein te storten, heroverwogen moet worden. Het is denkbaar dat 
eventuele overschotten beter nu ingezet kunnen worden om de pijn van bezuinigingen te verzachten dan dat er 
gespaard wordt voor de verre toekomst.  
 
Wonen 
Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd wijzigingen te gaan doorvoeren ten aanzien van toewijzing van 
woningen door corporaties. Ook is de verwachting dat de huisvestingswet er eindelijk door zal komen.  
 
Renovatie sportparken 
Het niet bebouwen van het huidige sportprak en het niet verplaatsen van de sportvoorzieningen naar het Riels 
kwadrant brengt met zich mee dat renovatie van het bestaande complex noodzakelijk is. Gerekend moet worden 
met een investering van € 2.700.000,00.  
 
Naar voren te halen nieuwe woningbouwprojecten 
Om aan de volkshuisvestingstaak te kunnen blijven voldoen is het, gelet op het vervallen van 
woningbouwlocatie "Van den Wildenberg", nodig projecten naar voren te halen. Het is nog onbekend om welke 
projecten het gaat. De keuze zal gemaakt worden op grond van de criteria die in de Woonvisie zijn opgenomen. 
Woonbehoefte maar ook financiële risico's voor de gemeente zijn daarbij de  belangrijkste toetskaders. De 
reserve grondexploitatie moet voldoende groot zijn om deze lasten te kunnen dragen.  
 
Grondexploitaties 
De opbrengsten vanuit de grondexploitaties staan onder druk. Waar in het verleden meeropbrengsten zonder 
meer gebruikt konden worden bijvoorbeeld voor de aanleg van bovenwijkse voorzieningen, is die 
vanzelfsprekendheid voor de toekomst niet gegarandeerd. Voor een aantal van de huidige grondexploitaties is 
het budgettair neutraal eindigen op dit moment al een uitdaging.  
 
Buitengebied 
Het Gemeentelijk Uitvoeringsprogramma Plattelandsontwikkeling Goirle 2011 - 2014 zal in 2012 verder worden 
uitgevoerd. Voor een groot deel van de projecten is voorzien in financiering. Voor de ontwikkeling van het de 
EVZ Bels Lijntje zal bij de provincie subsidie worden aangevraagd. Mogelijk zal daarvoor ook een beroep worden 
gedaan op gemeentelijke budgetten t.b.v. Klimaat- en milieubeleid. Hetzelfde geldt voor (kleinschalige) projecten 
van het B-team.  
 
MOED 
In 2011 zal het initiatief voor de Middenbrabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Duurzaamheid en Energie 
(MOED) in de vorm van praktijkcases getest worden op haalbaarheid. Doel is om te komen tot een versnelde 
realisatie van een duurzame energievoorziening  en energiebesparing in regio Midden-Brabant. Mocht uit de 
evaluatie blijken dat MOED inderdaad zodanig succesvol is, dat de gemeente Goirle hierin wil blijven 
participeren, dan zal daarvoor vanaf 2012 wel een financiële bijdrage gevraagd gaan worden.  
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Verkeer en vervoer 
De voorbereidingen voor de actualisatie van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) zijn gestart in 
2011. Verwachting is dat het nieuwe GVVP in de eerste helft van 2012 aan de raad kan worden voorgelegd.  
De fietsverbinding Riel – Gilze is in de commissie Ruimte besproken. Op basis van uitgevoerd onderzoek is 
vastgesteld dat de realisatie van een veilige fietsverbinding in de vorm van vrijliggende fietsvoorzieningen 
voorlopig niet haalbaar is. In 2012 worden daarom geen maatregelen voorzien. 
Afhankelijk van de voorbereiding en de besluitvorming over het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan in 2011, 
kunnen er te nemen maatregelen voor 2012 in beeld komen. Momenteel ontbreekt enig concreet inzicht hierin. 
 
Beheer 
 
Onderhoudsniveau gemeentelijke eigendommen / infrastructuur 
Goirle beheert ongeveer 276 ha. aan openbare ruimte. Goirle wil een groene gemeente zijn en is trots op haar 
buitengebied. Om veilig te wonen, werken en recreëren zijn veel kapitaalgoederen nodig. De gewenste kwaliteit 
van die goederen is onder andere beschreven in meerdere beleidsplannen. Daarin is aangegeven op welk niveau 
dit kapitaal in stand is te houden, en wat daarvan de lasten zijn. 
 
Het Beheer en Onderhoud van kapitaalgoederen is vastgelegd in:Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, het 
Wegen Beleidsplan, het Beleidsplan Openbare Verlichting, het Groenstructuurplan en het Groenomvormingsplan. 
Waar nodig worden deze plannen herijkt en herschreven. 
 
In de huidige begrotingsmethodiek is er voor gekozen om de budgetten voor het dagelijks- en structurele 
onderhoud (Groen, Wegen-Straten-Pleinen, Openbare Verlichting en Riolering) niet structureel te verhogen voor 
areaal uitbreiding. De nieuwe woonlocaties (Boschkens, Heisteeg e.d.) worden echter wel in het 
onderhoudsprogramma meegenomen en komen dus direct ten laste van deze budgetten. Op deze wijze is er per 
m2 dus jaarlijks steeds minder onderhoudsbudget beschikbaar. Deze werkwijze zet de onderhoudskwaliteit sterk 
onder druk, met als gevolg achteruitgang van het straatbeeld en toename van klachten. 
Met het op orde brengen van het GEO- en GBI-databeheer kunnen vanaf 2011 de nieuw op te stellen 
beheerplannen financieel nog beter worden onderbouwd. 
Samenvattend beeld: bij verder afnemende en/of gelijkblijvende budgetten zal er sprake zijn van achteruitgang 
van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Dit kan leiden tot des-investeringen van de beschikbare 
kapitaalgoederen (wegen, riolering, verlichting, groenvoorzieningen). 
 
Sportaccommodaties 
De renovatie van de sportparken Van de Wildenberg en de Krim zal leiden tot een nieuwe onderhoudsopgave. 
Eind 2011, begin 2012 kunnen de financiële gevolgen meer concreet worden geduid. Opgemerkt kan worden 
dat er in 2011 al een tekort op het onderhoudbudget voor het sportpark Van den Wildenberg bestaat van  
€ 10.000,00. 
 
Externe subsidiemogelijkheden 
Waar we nu nog projecten realiseren met bijvoorbeeld een ISV subsidie (Investeringssubsidie stedelijke 
vernieuwing ) of een stukje BLS (Besluit locatie gebonden subsidie) zullen ook herstructureringsproblemen 
voortaan mogelijk niet meer gesubsidieerd gaan worden vanuit de provincie en het rijk.  
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Bouwstoffenbeleid en volle gronddepots 
De eisen aan het verwerken van grondstromen zijn aangescherpt. Bij bouwprojecten konden de vrijkomende 
grondstromen tot nu toe in de eigen gronddepots worden opgeslagen. Deze depots zijn inmiddels vol. Dit 
betekent een verplicht gebruik van de grondbank(en) in de regio, hetgeen een kosten verhoging met zich mee zal 
brengen (risico). 
 
Afvalstoffen 
De verwachting leeft dat de hoogte van de vergoeding die de gemeente voor het ingezamelde plastic ontvangt, 
met ingang van 2012 flink zal verminderen (risico). 

Bezuinigingsopgave 
 
Van belang is dat wordt vastgesteld hoe groot nu precies de bezuinigingsopgave is. 
 
De huidige situatie (begroting 2011) 
De vastgestelde begroting heeft een batig saldo van € 36.477,00. 
 
Meerjarenbegroting 2012-2015 / Algemene Uitkering  
Op 6 december jl. is de decembercirculaire verschenen. Met deze circulaire informeert het Ministerie van 
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de actuele ontwikkelingen van de 
gemeentefondsuitkering. 
Deze circulaire is de eerste gemeentefondscirculaire van het kabinet Rutte-Verhagen. 
Hij bevat onder andere belangrijke mutaties naar aanleiding van het Regeerakkoord. Centraal staat de 
herinvoering in 2012 van de "trap op, trap-af systematiek", de koppeling van het gemeentefonds aan de 
ontwikkeling van de netto gecorrigeerde uitgaven. Het accres voor het gemeentefonds loopt naar huidig inzicht 
op tot € 599.000.000,00 in 2015. Dit bedrag ligt binnen de bandbreedtes die het vorige kabinet heeft 
geadviseerd. 
 
Buiten het bereik van deze circulaire, maar wel degelijk van financieel belang, valt een aantal andere 
maatregelen uit het Regeerakkoord, zoals ombuigingen op specifieke uitkeringen en decentralisatie met 
omvangrijke financiële consequenties. 
Voor een deel hebben deze ook gevolgen voor het gemeentefonds in latere jaren. De komende periode zullen 
deze maatregelen verder worden uitgewerkt. De ingeboekte besparingen zijn daarbij leidend en taakstellend. Bij 
de uitwerking zal ook overleg plaatsvinden met de VNG. Uitgangspunt is dat de gemeenten de besparingen via 
uitgavenverlagingen kunnen opvangen en dat de maatregelen niet leiden tot laststijgingen voor burgers en 
bedrijven. Doordat de maatregelen uit het regeerakkoord nog nadere uitwerking vragen kunnen de gemeenten 
op dit moment nog niet over de precieze gevolgen voor de gemeenten informeren. bij de fondsbeheerder. 
Zodra dit wel het geval is zullen de gemeentes zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden. 
 
Op basis van de december circulaire is de algemene uitkering aangepast tot en met het jaar 2015. De 
meerjarenbegroting sluit met de volgende saldi (in €). 
 
Jaren 2011 2012 2013 2014 2015
   
Uitkomst 
meerjarenbegroting  36.477,00 -1.450.000,00 -1.990.000,00 -2.100.000,00 -2.540.000,00
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In het collegeprogramma werd nog uitgegaan van bedragen van € 600.000,00 oplopend tot € 3.000.000,00. 
 
In bovenstaande overzicht is rekening gehouden met een aantal zaken dat voorzien wordt, maar waarvoor nog 
raadsbesluiten genomen moeten worden, zoals: correcties rentetoerekeningen en enkele extra lasten. 
Voorts is sprake van een aantal aannames waarvan eerst bij het verschijnen van de mei / juni circulaire zal 
blijken of deze correct zijn. In de becijfering is ook rekening gehouden met de structurele consequenties van de 
investeringen die benodigd zijn voor renovatie van het sportpark.  
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3  Bezuinigingsmogelijkheden 
 
Om te kunnen bezuinigen is het van belang eerst alle mogelijkheden in beeld te brengen. Ook mogelijkheden tot 
inkomensverhoging moeten daarbij worden betrokken. Los van welke keuze er uiteindelijk gemaakt zal worden 
(zie hoofdstuk 4), helpt daarbij het indelen van alle bezuinigingsmogelijkheden in 3 categorieën: 
 

1) Efficiënter werken c.q. lastenverzwaring 
2) Anders werken 
3) Scenario-denken (afhankelijk van het toekomstperspectief) 

 
Alle mogelijkheden tot bezuinigen gerangschikt in bovenstaande categorieën vindt u terug in bijlage 1. 
 
1. Efficiënter werken c.q. lastenverzwaring 
Een mogelijkheid om 'hetzelfde te blijven doen' met lagere lasten is efficiënter werken. Vanzelfsprekend wordt 
continu bekeken in hoeverre de bedrijfsvoering van het ambtelijke apparaat efficiënter of anders georganiseerd 
kan worden. De organisatiestructuur is per mei 2008 zodanig gewijzigd dat alle taken en formatie zorgvuldig 
zijn gewogen en (zo efficiënt mogelijk) afgestemd is op de maatschappelijke opgaven en politieke wensen. Het 
is daarom van belang de discussie te starten vanuit die taken om vervolgens te bezien welke consequenties 
(bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van efficiency) dit kan hebben voor de bedrijfsvoering. Door natuurlijk verloop 
(als gevolg van ontslag op eigen verzoek of pensionering) kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.  Hoewel 
uit het recente benchmark-onderzoek van Berenschot (2011) geconcludeerd kan worden, dat de formatie 
gemiddeld gezien (erg) laag is, zijn wij van mening dat er toch op onderdelen nog bezuinigd kan worden 
(Efficiencymaatregel). Met name door ontstane restformatie in te zetten en een (op verzoek) kleine vermindering 
van uren niet te bemensen, kan in totaal ca. € 130.000,00 gevonden worden. Zie bijlage 1. Dat betekent 
echter wel een verdere toename van kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie. Meer achten wij niet 
realistisch / verantwoord, zonder gelijktijdig ook taken te schrappen; 
 
Een andere mogelijkheid om 'hetzelfde te blijven doen', maar dan met hogere inkomsten is lastenverzwaring. 
Van deze mogelijkheid willen we zo min mogelijk gebruik maken. Pas als andere maatregelen onvoldoende 
soelaas kunnen bieden, willen wij overgaan tot lastenverzwaring. Kortheidshalve wordt in dit kader verwezen 
naar het bestuursakkoord. 
 
 
2. Anders werken / Overige keuzes 
In aanvulling op het scenario-denken (zie volgende punt 3) zullen er mogelijk bezuinigingen plaats kunnen vinden 
die los gezien kunnen worden van de koers van de gemeente. Kortom: welke zaken raken niet direct de visie of 
kern van de gemeente, maar kunnen (of moeten) we toch mee stoppen. Welke taken kunnen wellicht op een 
andere manier worden verricht (bijvoorbeeld door samenwerking) of kunnen bewust meer aan de maatschappij 
worden overgelaten. Keuzes die dus op zichzelf staan en die om een eigenstandige afweging vragen. 
 
We hebben daar in bijlage 1 een aantal mogelijkheden van opgenomen die ook daadwerkelijk concreet en 
meetbaar zijn (en daadwerkelijk tot besparing zullen leiden). Ongetwijfeld zullen nog meer of andere concrete 
voorbeelden te bedenken zijn, die in de begroting concreet en nader uitgewerkt kunnen worden. De gemeente 
wil immers inspirerend voor haar burgers zijn en hen meer betrekken bij hun leefomgeving. 
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3. Scenario-denken 
Bij het bezuinigen is het van belang om vooraf globaal een toekomstrichting van Goirle te bepalen. Zo wordt 
enerzijds voorkomen dat we nu rücksichtslos bezuinigen op de juist voor Goirle waardevolle elementen voor 
onze toekomst. Bovendien kunnen bezuinigingsmogelijkheden zo logisch worden gebundeld en wordt de 
'kaasschaafmethode' vermeden. Het denken in termen van scenario's helpen bij het maken van keuzes. Een 
geschetst scenario geeft aan in welke mogelijke richting de gemeente zich zou kunnen ontwikkelen. De horizon 
ligt daarbij nadrukkelijk ver weg. Centraal staan de vraag: hoe wil Goirle er in de verdere toekomst uit komen te 
zien? 
 
Een belangrijk document is daarvoor uiteraard de Toekomstvisie. Hoewel de scope van deze visie 'slechts' tot 
2015 loopt en op onderdelen ietwat achterhaald is door de tijd (denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van de 
sportvelden, maar ook het huidige economische klimaat) en wellicht actualisatie behoeft, is dit document van 
groot belang op onze visie op de toekomst.  
 
Los van de gewenste toekomst, zijn mogelijk sterk uiteenlopende scenario’s voor de toekomst van de gemeente 
Goirle van belang om bij stil te staan. Vragen als: vergrijzen we meer? Krimpen we wellicht? Waar ligt - met de 
toekomstvisie in ons achterhoofd - het zwaartepunt? Ontwikkelen we? Zijn we op kortere termijn meer een 
'beheer gemeente'? Allemaal vragen die afhankelijk zijn van onze eigen keuzes maar ook van onze 
demografische ontwikkeling. Een toekomstscenario dat als referentiekader kan dienen voor te maken keuzes. 
Bovendien wordt duidelijk waar de gemeente een rol voor haarzelf ziet weggelegd en daarmee dus ook waar de 
gemeente voor zichzelf geen rol (meer) ziet. 
 
Het nu inzetten op bepaalde bezuinigingsopties moet niet in strijd zijn met de denkbeelden die bestaan over de 
gewenste toekomst. Niet dat er van wordt uitgegaan dat de toekomst maakbaar is, wel vanuit de gedachte dat 
het uitzetten van een koers en richting van invloed kan zijn op de wijze waarop de gemeente zich ontwikkelt. 
 
Na uitvoerige raadsdiscussie hieromtrent is een 6-tal scenario's geschetst. Er wordt in - in willekeurige volgorde 
- een zestal scenario's onderscheiden: 

- Beheergemeente 
- Verzilvergemeente 
- Ontwikkelgemeente 
- Zorggemeente 
- S-gemeente  
- Groen-en-sociaal gemeente 

 
Zie hiervoor bijlage 2 
 
Per thema is voorts bezien waarop (extra) inzet zou moeten worden gepleegd om het scenario te bereiken en 
waarop dus minder inzet gepleegd zou kunnen worden. We hebben bij de verschillende scenario's de volgende 
13 thema's onderscheiden: 

1. Kunst en cultuur 
2. Participatie 
3. Economische ontwikkeling 
4. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
5. Onderwijs en educatie 
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6. Minima 
7. Veiligheid 
8. Buitengebied en Natuur 
9. Verkeer en vervoer 
10. Openbare ruimte 
11. Sport 
12. Recreatie en toerisme 
13. Welzijn (jeugd, ouderen en zorg) 

 
 
Bij elk thema wordt een korte beschrijving gegeven. Daar horen kwalificaties bij: 
0 staat voor: gelijkblijvende gemeentelijke inzet (geen toe of afname van aandacht / beleid); 
-/- staat voor: afnemende gemeentelijke inzet; 
+ staat voor: toenemende gemeentelijke inzet. 
 
Het totaal, zo blijkt uit bijlage 1, aan bezuinigingsmogelijkheden bedraagt ruim € 2.000.000,00 in 2012 tot 
€ 3.500.000,00 in 2015. De bezuinigingsopgave - gebaseerd op de huidige inzichten - bedraagt echter 
€ 1.450.000,00 in 2012 oplopend naar ruim € 2.500.000,00. Er valt dus wat 'te kiezen'.  
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4.  Voorstel m.b.t. concrete invulling van de bezuinigingsopties 
 
Bij de takendiscussie, wat de ruggengraat van deze voorjaarsnota vormt, is een aantal stappen gezet om te 
komen tot concrete bezuinigingsmogelijkheden. Kortheidshalve wordt u verwezen naar die stappen (stap 1, 2 en 
3) zoals besloten in uw raad van 26 januari 2011en 19 april 2011; deze zijn eveneens als bijlage bijgevoegd.  
 
Los van de scenario's, hebben wij zo maximaal mogelijk ingezet op de bezuinigingsmogelijkheden in het kader 
van 'Efficiency' en 'Anders werken'. Een aantal maatregelen kent echter te grote risico's c.q. ongewenste 
neveneffecten; deze staan wij niet (of slechts gedeeltelijk) voor. U treft deze maatregelen aan in het 
totaaloverzicht in bijlage 3.  
 
Om tot een samenhangend pakket van bezuinigingsmaatregelen te komen, is gebruik gemaakt van een zestal 
scenario's (zie ook hoofdstuk 3). In elk scenario is aangegeven hoe Goirle er in toekomstig perspectief eruit zou 
kùnnen zien. Vervolgens is daarbij aangegeven op welke thema's juist geïnvesteerd (of zeker niet bezuinigd) zou 
moeten worden om dat scenario waarheid te laten worden (kwalificatie +). Gelijktijdig is aangegeven waarop,  
t.b.v. de realisatie van het scenario, geen investering nodig is c.q. op welke thema's kan worden bezuinigd 
(respectievelijk kwalificatie 0 of - ). Zo wordt voorkomen dat er alsnog sprake is van de zogenaamde 
"kaasschaafmethode" (op elk onderdeel een beetje minder), maar er een samenhangende keuze wordt gemaakt.  
 
Het bediscussiëren van mogelijkheden aan de hand van scenario's heeft geleid tot het nadrukkelijk nadenken 
over de vraag waar onze gemeente wil staan in een tijdsgewricht dat verder reikt dan het jaar 2015, de horizon 
die bij het vaststellen van de Toekomstvisie is geduid. De Toekomstvisie, het bestuursprogramma en het 
collegeprogramma zijn de uitgangspunten voor het vigerende beleid. Om te weten of bezuinigingen die nu 
worden ingezet om de begroting meerjarig sluitend te krijgen niet strijdig zijn met de koers die we op lange 
termijn willen inslaan is het goed dat is /wordt nagedacht over de (verdere) richting die Goirle inslaat. 
 
Wij hebben de voorstellen die wij in het kader van deze nota doen zoveel mogelijk gebaseerd op de keuze voor 
het zogeheten Ontwikkelscenario. Wij komen tot de keuze voor dit scenario op grond van de volgende 
afwegingen: 
 

 Goirle is een dynamische en levendige gemeente en dat willen we graag behouden; 
 Goirle krimpt voorlopig nog niet; dat voordeel willen we juist benutten en veilig stellen in toekomstig 

perspectief; 
 Onze gemeente heeft een sterke sociale infrastructuur; deze kan o.i. beter behouden worden en 

floreren in een gemeente die in beweging blijft; 
 Goirle is zelfstandig en daadkrachtig; haar bestaansrecht ontleent zij juist onder andere aan haar 

voortdurende ontwikkeling; dit willen we behouden; 
 Het ontwikkelscenario sluit het best aan bij de Toekomstvisie - die loopt tot het jaar 2015 - en de 

verdere uitwerking van het op basis van deze visie ingezette beleid; 
 De financiële situatie dwingt tot verregaande keuzes, waarbij de begroting ook in meerjarig perspectief 

sluitend gemaakt moet worden. Het scenario Ontwikkelgemeente biedt deze mogelijkheid (er valt nog 
wat te kiezen); 

 
We richten ons niet op de Beheer, Verzilver en Zorggemeente: deze sluiten onvoldoende aan bij de huidige 
identiteit van Goirle. Goirle bruist; verwacht wordt dat juist in deze 3 scenario's Goirle 'in rust' zou komen of 
misschien zelfs 'stil' of 'saai' wordt. Dat willen we voorkomen. We richten ons niet op een samensmelting van 
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scenario's: we zetten één stip op de horizon. Echter: de scenario's "S-gemeente" en "Groen-en-sociaal-
gemeente" zijn benut om per thema nuance aan te brengen. Mogelijkheden met een kwalificatie '0' of misschien 
zelfs '+' in het Ontwikkelscenario zijn daarmee op voorhand niet volledig buiten beeld verdwenen. 
Kortheidshalve wordt verwezen naar bijlage 3. Wij menen daarbij een goede balans te hebben gevonden door 
enerzijds niet te rigide vast te houden aan één scenario (het Ontwikkelscenario) en anderzijds gewaakt dat er 
niet - door alles alsnog als "even belangrijk" te kwalificeren -  er geen focus ontstaat en teveel samensmelting 
ontstaat en daardoor alsnog een 'kaasschaaf' zou ontstaan.  
 
Een aantal zaken (in willekeurige volgorde) behoeft een korte toelichting. In de tabel zijn deze items gemarkeerd 
in de laatste kolom met de letter 'T': 
 

1. T.a.v. de de budgetten die rechtstreeks de gemeenteraad raken: ook hiervoor achten wij een aantal 
bezuinigingsmogelijkheden voorstelbaar. Uiteraard beslist de raad zelf over àlle 
bezuinigingsmogelijkheden en de gedane bezuinigingsvoorstellen zoals vervat in bijlage 3.  

2. Wij gaan, naast het terugdraaien van de doorberekening van de BTW component - niet uit van een 
verdere lastenverzwaring. Overeenkomstig het bestuursakkoord willen wij de lastenverzwaring 
uitsluitend en pas dan als sluitstuk gebruiken, wanneer de bezuinigingsopgave zo groot wordt dat dit 
onvermijdelijk blijkt.  

3. Wij willen blijven investeren in een prettig en gezond woonklimaat door een goede en groene openbare 
ruimte. Wij stellen dan ook voor om - overeenkomstig het Ontwikkelscenario, maar ook overeenkomstig 
het scenario Groen en Sociaal - niet verder te bezuinigen op groenonderhoud. We willen o.a. meer 
investeren in contracten met burgers over het onderhoud van de eigen buurt, waarmee we verhoging 
van budgetten (als gevolg van het alsmaar groter wordende areaal) willen voorkomen.  

4. De randvoorzieningen Onderwijs worden gebracht in een cofinancieringsconstructie. Wij willen daarbij 
het eigen vermogen van scholen aanspreken en gezamenlijk met hen de mogelijkheden bezien welke 
(rand)voorzieningen zo behouden kunnen blijven. 

5. Ten aanzien van de budgetten voor het landelijk gebied menen wij- ondanks de score '0' in het 
Ontwikkelscenario - toch gebruik te kunnen maken van deze bezuinigingsmogelijkheid. Immers de inzet 
van het Streekhuis kan op termijn verder worden afgebouwd nu de reconstructiedoelen grotendeels 
gerealiseerd zijn. 

6. We willen het gebruikelijke vooroverleg bij omgevingsvergunningen (dienstverlening) niet afschaffen, 
doch gaan belasten met legeskosten. Dit kan door het vooroverleg apart te belasten ofwel de totale 
legeskosten voor omgevingsvergunningen licht te verhogen. 

7. We willen de nu al beperkte ureninzet op gebied van recreatie en toerisme niet volledig wegbezuinigen: 
wij vinden dit weliswaar niet zozeer een overheidstaak, maar willen juist ten behoeve van het 
toenemende aantal particuliere initiatieven (licht) faciliterend kunnen blijven optreden. 

8. Naast de te realiseren bezuiniging op gemeenschapshuizen (€25.000,00 in 2012) en de te realiseren 
bezuiniging in het traject Back to Basics (€100.000,00 in 2012), willen we voorlopig geen gebruik 
maken van de genoemde bezuinigingsmogelijkheid van de extra € 200.000,00.  

9. Hoewel een bezuiniging van € 40.000,00 op het budget Bijzondere bijstand mogelijk is en vanuit het 
perspectief van de Ontwikkelgemeente niet onlogisch is (kwalificatie "-") , achten wij dat onwenselijk. 
Het rijk stelt steeds minder budget ter beschikking voor minimabeleid. Het solidariteitsfonds en het 
minimabeleid zijn ons inziens vangnetten en essentieel voor de voorgestelde bezuiniging (in het kader 
van de kantelinggedachte) op de Wmo. Wij willen het minimabeleid op een verantwoord en sober 
niveau handhaven. 
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Tot slot zijn in de bijlage nog een paar kleinere aanpassingen verricht in de exacte bedragen (t.o.v. eerdere 
versies van deze tabel). Dit leidt niet tot noemenswaardige afwijkingen doch verklaart het verschil in sommige 
optellingen. 
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5. Uitgangspunten ten behoeve van de conceptbegroting 2012 (kaders). 
 
Om tijdig te beginnen met de begrotingsopstelling is het belangrijk dat de uitgangspunten die nodig zijn voor het 
opstellen van de conceptbegroting 2012 worden vastgesteld door de raad. 
Op basis van deze uitgangspunten kunnen de ramingen ten behoeve van de raadsprogramma’s worden 
opgesteld. De programma’s zijn op hun beurt weer onderverdeeld in producten. 
 
5.1. Algemeen 
 
De conceptbegroting 2012 wordt gebaseerd op bestaand beleid waarmee bij de begroting 2011 rekening is 
gehouden. Daarnaast worden de jaarrekeningcijfers 2010 geanalyseerd en wordt bekeken of deze aanleiding 
geven de begrotingsramingen bij te stellen. 
Budgetaanpassingen afwijkend van de uitgangspunten in deze nota worden gepresenteerd bij de invulling van 
nieuw beleid in het activiteitenplan, in het najaar bij de begrotingsbehandeling. 
 
5.2   Autonome ontwikkelingen.  
 
Aantal inwoners / aantal woningen  
 
Autonome ontwikkelingen werden tot nu toe in principe gecompenseerd door middel van de algemene uitkering. 
In toenemende mate is de laatste jaren echter sprake van het decentraliseren van rijkstaken, zonder dat daarbij 
alle financiële middelen worden overgeheveld. Immers, alvorens het rijk de taken overhevelt, wordt soms een 
efficiencykorting op voorhand toegepast. 
 
Voor de berekening van de algemene uitkering voor 2012 zijn de gemeentefondsgegevens van de mei- en 
septembercirculaire 2011 onontbeerlijk. Bij de berekening van de algemene uitkering wordt rekening gehouden 
met de bekende aflopende suppletie- en integratie-uitkeringen. 
 
In 2007 is er sinds lange tijd een stijging van het aantal inwoners. Dit heeft uiteraard te maken met de toename 
van het aantal woonruimten. Voor 2012 wordt in het kader van de berekening van de algemene uitkering een 
inwoneraantal van 22.900 geraamd en een aantal woonruimtes van 10.363. 
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Het volgende overzicht is in dit verband relevant: 
 
     Inwoners   Woonruimten 
           verschil    verschil 
  
Werkelijk  1.1.2005 22.392   9.334  
Werkelijk  1.1.2006 22.146 - 246 9.393 + 59 
Werkelijk  1.1.2007 22.069 - 77 9.512 + 119 
Werkelijk  1.1.2008 22.319 + 250 9.752 + 240 
Werkelijk  1.1.2009 22.441 + 122 9.864 + 112 
Werkelijk 1.1.2010 22.772 + 331  9.993 + 129 
Werkelijk 1.1.2011 22.818 +  46  10.197 + 204 
Prognose 1.1.2012 22.900 +  82  10.363 + 156 
 
Van de gereed komende woningen in 2011 die geprognosticeerd worden op 156 woningen is al een gedeelte 
bewoond per 1 januari 2011 en deze zijn dus al meegenomen in het werkelijk aantal inwoners per 1 januari 
2011. Voorts wordt gelet op de toename van het aantal inwoners in relatie tot het aantal gereed gekomen 
woningen uitgegaan van een voorzichtige prognose van het aantal inwoners. 
 
Aantal leerlingen  
 
Ook de ontwikkeling van het aantal leerlingen in Goirle is van belang voor de hoogte van de algemene uitkering.  
Het leerlingenaantal van het Mill Hillcollege is jarenlang erg stabiel geweest, t.w. ca. 1.400 tot 1.450 
leerlingen. Vanwege de toegenomen belangstelling voor het Mill Hillcollege stijgt het aantal leerlingen 
momenteel aanzienlijk. Op de laatste officiële teldatum, te weten 1 oktober 2010, stonden 1.514 leerlingen op 
deze school ingeschreven. Naar verwachting zal ook de eerstvolgende schooljaren dit aantal worden gehaald. 
Ter wille van de kwaliteit van het onderwijs c.q. de fysieke mogelijkheden op de schoollocatie wenst de directie 
van het Mill Hillcollege het aantal leerlingen op middellange termijn te prognosticeren op maximaal 1.450. 
 
Ten aanzien van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (SG De Keyzer) wordt vastgesteld dat op de 
laatste officiële teldatum, te weten 1 oktober 2010, aanzienlijk minder leerlingen stonden ingeschreven dan een 
jaar daarvoor (i.c. 340 versus 391). Dit is een gevolg van het feit dat het ministerie van OCW niet langer de 
constructie tolereert, dat leerlingen van SG De Keyzer fysiek onderwijs volgen bij de Frater van Gemertschool in 
Tilburg, doch formeel staan ingeschreven bij de SO-school te Goirle. Momenteel is SG De Keyzer druk doende de 
vso-afdeling lokaal uit te breiden. Hierdoor zal het aantal leerlingen de komende jaren weer gaan stijgen, naar 
verwachting op termijn tot het leerlingenaantal van oktober 2010 (ca. 390). 
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5.3   Loon- en prijsontwikkelingen. 
 
Lonen 
 
Uitgangspunt voor de berekening van de loonkosten voor 2012 is het salarisniveau per 01.01.2012, 
vermeerderd met de normale periodieke verhogingen voor 2012. 
Voorts wordt rekening gehouden met het besluit van het college met betrekking tot het formatieplan van de 
gemeentelijke organisatie. Per 1 mei 2008 is de nieuwe organisatie van start gegaan en de staat van personeel 
zal dienovereenkomstig worden ingericht met de bijbehorende formatie met de daarbij behorende budgettaire 
consequenties. 
 
Voor de berekening van de salariskostenstijging ten behoeve van de begroting 2012 wordt het volgende 
voorgesteld: 
Voorgesteld wordt voor de loonontwikkeling uit te gaan van de Loonontwikkeling die gebaseerd is op de 
"Loonvoet sector overheid". 
Op basis van de CPB-publicatie december 2010 "loonvoet sector overheid" wordt uitgegaan van een stijging 
van de lonen voor 2012 tot en met 2015 van telkenjare 1%. 
 
De CAO voor de gemeenteambtenaren loopt van 1 juni 2009 tot 1 juni 2011. 
De salarissen zijn per 1 januari 2011 met 0,5% verhoogd en voorts wordt in 2011 de eindejaarsuitkering verder 
verhoogd met 0,5% (van 5,5% naar 6,0%). 
Voorts is de afspraak gemaakt om de incidentele loonsverhoging uit 2010 van 1% structureel te maken, als een 
akkoord wordt bereikt over de leidraad voor vernieuwing van de arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid. 
Ten aanzien van 2012 wordt het volgende voorgesteld: 

 uitgegaan wordt van een stijging van 1% jaarlijks en dat komt dus neer van 1 juni 2011 tot 1 
januari 2013 op een percentage van 1,5%; 

 daarnaast wordt uitgegaan van de omzetting van de incidentele component van 1% uit 2010 
naar een structurele verhoging van 1%. 

 
Voor de komende jaren wordt dus uitgegaan van de volgende percentages: 
2012: 2,5% 
2013: 1,0% 
2014: 1,0% 
2015: 1,0%. 
 
Voor de berekening van de salarissen 2012 wordt uitgegaan van de salarisoutput van april 2011 en daar wordt 
rekening gehouden met het meest actuele percentage voor de abp-premie. 
 
Als op basis van een afgesloten CAO toch sprake zal zijn van een andere salariskostenstijging dan zal dat in de 
begroting 2012 middels een stelpost worden geraamd. 
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Prijzen  
 
Ten aanzien van de kosten voor overige goederen en diensten dient rekening te worden gehouden met 
aantoonbare lastenstijgingen door wijziging van contracten, van gemeenschappelijke regelingen, van 
prijsstijgingen e.d. 
Ieder jaar wordt bij de opstelling van de begroting uitgegaan van een stijging van de budgetten conform de 
ontwikkeling van het prijsindexcijfer. Voor contracten worden de daarin overeengekomen marges gehanteerd. 
 
Voorgesteld wordt om daarvoor te hanteren de prijsindex bruto binnenlands product (bbp) te hanteren. Op basis 
van de december publicatie van het CPN wordt uitgegaan van een prijsindex van telkenjare 1,5%. 
 
5.4. Rentepercentages. 
 
Bij de diverse voor de begrotingsopstelling te hanteren rentepercentages en limieten heeft de gemeente te 
maken met o.a. de bepalingen van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). 
De gemiddelde netto-vlottende schuld per kwartaal mag de kasgeldlimiet niet overschrijden. In het algemeen zal 
de gemeente tijdig overgaan tot het aantrekken van langlopende geldleningen ter consolidatie van vlottende 
schuld en ter financiering van nieuwe investeringen. 
Tot het bedrag van de kasgeldlimiet mag de gemeentelijke huishouding worden gefinancierd met kort geld. Dit 
kan in de vorm van bijvoorbeeld ‘rood’ staan bij de Bank Nederlandse Gemeenten via de rekening-
courantfaciliteit en via het opnemen van daggeldleningen en kasgeldleningen of een mix daarvan. 

 
Voor alle transacties die niet binnen de kasgeldlimiet kunnen worden gefinancierd wordt een 
kapitaalmarktpercentage berekend. Dit geldt voor: 
 de bespaarde rente van alle reserves en voorzieningen; 
 de rente over de geactiveerde boekwaarden van de grondexploitatiecomplexen en  
 de rente over het financieringstekort, voor zover dat tekort de kasgeldlimiet overschrijdt; 
 
Momenteel is er sprake van een redelijk rentepeil maar er is wel een opwaartse trend met betrekking tot de 
tarieven voor lang geld. Voor de bepaling van het rentepercentage voor het komende jaar wordt gekeken naar 
de huidige rentestand van de gemiddeld rente van een 25-jarige niet aflosbare  rentevaste periode. 
Per 11 april 2011 wordt door de BNG daar een tarief voor gehanteerd van 4,99 %. 
De rentevisie van de BNG van eind maart voorspelt dat de tarieven voor het lang geld vanaf het huidige niveau 
licht zullen oplopen. Zoals gebruikelijk hanteren we een voorzichtigheidsmarge. 
 
Het rentepercentage in de begroting 2011 is 4,75%. 
Voor de begroting 2012 wordt nu voorgesteld een kapitaalmarktpercentage te hanteren van 5,0 %. 
Een stijging van de rekenrente met 0,25% betekent een structurele last in de begroting van € 35.000,00. 
 
Als daar eventueel aanleiding toe is kan dit percentage eind augustus/begin september bijgesteld worden en 
voor de financiële consequenties zal daarvoor een stelpost in de begroting opgenomen worden. 
 
In de tussentijdse bestuursrapportages zal zoals gebruikelijk het effect van de kapitaalmarktfluctuaties worden 
bezien op het budget van dat dienstjaar. In het begrotingsjaar 2012 dienen dan vervolgens de eventuele hogere 
rentelasten weer structureel te worden gedekt. 
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5.5 Gemeentelijke belastingen en heffingen. 
 
Onroerend zaakbelasting 
 
De afgelopen jaren is de onroerend zaakbelasting steeds verhoogd met een percentage vanwege enerzijds de 
inflatiecorrectie en anderzijds vanwege het besluit om de btw-component van de uitgaven voor riolering en 
afvalverwijdering die in de tarieven van het rioolrecht en de afvalstoffenheffing waren meegenomen, over te 
hevelen naar de opbrengst onroerende zaak belasting. 
 
Het volgende overzicht geeft u een beeld van de stijgingen: 
 
Jaar   Stijgingspercentage OZB 
2007  7,7% (incl. 1,3% inflatiepercentage  4,4% vanwege compensatie btw uit rioolrecht 

en afvalstoffenheffing) 
2008 8,0% (incl. 1,8% inflatiecorrectie en 4,2% vanwege compensatie btw uit rioolrecht 

en afvalstoffenheffing) 
2009 8,1% (incl. 2,0% inflatiecorrectie en  4,1% vanwege compensatie btw uit rioolrecht 

en afvalstoffenheffing) 
2010 8,1% (incl. 2,0% inflatiecorrectie en  4,1% vanwege compensatie btw uit rioolrecht 

en afvalstoffenheffing) 
2011 1,1% (inflatiecorrectie) 
 
Voor 2012 wordt uitgegaan van alleen een stijging van de ozb als gevolg van het inflatiepercentage. 
Conform bestaand beleid wordt voor het begrotingsjaar 2012 het te verwachten prijsindexcijfer voor de 
gezinsconsumptie gehanteerd voor de periode 1 mei 2010 – 1 mei 2011. 
 
Overige belastingen en heffingen 
 
Voor de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de hondenbelasting wordt uitgegaan van kostendekkende 
tarieven. 
Voor het rioolrecht en de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van de netto-kosten voor het product afval en 
riolering. De BTW-component van het rioolrecht en de afvalstoffenheffing wordt vanaf 2012 in 4 tranches 
opgenomen als kostencomponent en mag in de tarieven als kostenpost meegenomen worden. 
Dit betekent in 2012 dat 25% van de btw als kosten meegenomen worden en in 2015 dient de gehele btw 
component als kosten in de tariefberekening meegenomen te worden. 
 
Voor de egalisatie van de tarieven c.q. een mindere stijging, wordt de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing 
ingezet. In 2010 zijn de uitgaven fors meegevallen hetgeen heeft geresulteerd in een storting in deze voorziening 
van € 356.828,00 waarmee deze voorziening oploopt naar € 1.082.776,00. 
Voorgesteld wordt deze voorziening de komende jaren in te zetten om de stijging in het tarief, die ontstaat als 
gevolg van het meenemen van de btw-component in de tarieven, grotendeels te compenseren door de inzet van 
deze voorziening,. 
 
Het v-GRP ( verbreed gemeentelijke rioleringsplan) is vastgesteld in de gemeenteraad van 15 december 2009. 
Uitgangspunt dient te zijn kostendekkende tarieven. 
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Bij het raadsbesluit van 15 december 2009 is besloten om het college op te dragen om uitvoering te geven aan 
het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Goirle 2010-2014 en daartoe de rioolheffing 
kostendekkend te laten zijn door, op basis van het alternatieve kostendekkingsplan, de rioolheffing in 2010 te 
verhogen met 12,5%. De raad heeft deze stijging voor 2010 neerwaarts bijgesteld naar 10%. 
Voorts heeft de gemeenteraad besloten in de jaren 2011 tot en met 2014 de rioolheffing te verhogen met 8,5% 
per jaar, jaarlijks definitief te bepalen op basis van de evaluatie en rapportage van het kostenverloop van het 
rioolbeheer in het voorafgaande jaar. In 2011 is het tarief gestegen met 8,5%  
Voor 2012 wordt vooralsnog uitgegaan van een stijging van 8,5%. 
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