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Begroting 2015 in kort bestek 
 
Inleiding 
Met de vaststelling van het nieuwe bestuursakkoord op 14 mei 2014 zijn de ambities voor de bestuursperiode 
2014-2018 geduid. Goirle wil "een krachtige gemeente zijn in een kansrijke regio met oog voor elkaar". 
In het bestuursakkoord is het college gevraagd de genoemde ambities te concretiseren. In het 
collegeprogramma "Eigen kracht en samenspel" zijn de 18 paragrafen van het bestuursakkoord nader 
uitgewerkt tot zoveel mogelijk tastbare resultaten voor de komende jaren. 
 
Deze programmabegroting is de eerste begroting van het Bestuursprogramma 2014-2018 en geeft aan hoe we 
in 2015 het voorgenomen beleid uitvoeren, welke maatregelen we nemen en welke middelen we daarvoor 
inzetten.  
 
Uitgangspunten 
Naast de uitgangspunten zoals vastgelegd in het bestuursakkoord en het collegeprogramma, biedt ook de 
voorjaarsnota nadere kaders voor de begroting. Echter, omdat 2014 een verkiezingsjaar was, is er geen 
Voorjaarsnota verschenen. Bij het ontwerp van de begroting 2015 hebben we gewerkt met de vertrekpunten 
van het bestuursakkoord en het collegeprogramma. Daarnaast hebben we de gebruikelijke prognoses 
gehanteerd voor aantallen inwoners, woningen, leerlingen, loon- en prijsontwikkelingen, rentepercentages, 
gemeentelijke belastingen en heffingen. In het bijlageboek van deze begroting staan deze gegevens opgesomd. 
 
Koers en ambitie 
De rode draad voor de bestuursperiode 2014-2018 bestaat uit een drietal thema's: 
 goede dienstverlening; 
 samenwerking; 
 open staan voor initiatieven van inwoners. 
In deze begroting wordt aangegeven welke stappen we op deze terreinen in 2015 willen zetten. 
 
Tal van signalen sterken ons in de gedachte dat we op de goede weg zijn. De scores bij de benchmark 
"waarstaatjegemeente.nl" zijn de afgelopen jaren stijgend en ook bij andere onderzoeken en publicaties komt 
Goirle uitstekend voor de dag. Mensen wonen en werken graag in Goirle, de lasten voor de burger zijn draaglijk,  
het aantal klachten en bezwaren is niet bovengemiddeld, het voorzieningenniveau is goed en de financiële 
situatie is gezond. Het is onze gezamenlijke opgave dat zo te houden en daar hard aan te werken. 
 
Het jaar 2015 
Hoewel de meerjarenbegroting tekorten laat zien voor de komende jaren die oplopen tot ca. € 920.000,00, 
bieden wij u ook dit jaar een begroting aan met een batig saldo. Hoewel het batige saldo gering is (iets minder 
dan € 9.000,00), zijn wij er trots op dit - overeenkomstig het bestuursakkoord - u te kunnen aanbieden zonder 
de lasten voor de burger (afgezien van de inflatie) te laten stijgen. 
Voor zover het zich nu laat aanzien zullen we in de nabije toekomst maatregelen moeten nemen om dat begrote 
tekort terug te dringen. Ons beleid is er op gericht zoveel mogelijk onzekerheden (zoals bij de drie transities) te 
vermijden en structurele maatregelen te nemen die de tekorten wegwerken.  
 
Speerpunten 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, besteden we in de jaarlijkse begroting extra aandacht aan speerpunten van 
beleid in de verschillende programma's. Onder speerpunten verstaan we belangrijke ontwikkelingen die de 
reguliere of dagelijkse gang van zaken overstijgen. Deze speerpunten komen per programma terug.  
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De reguliere uitvoering van taken ('going concern') bespreken we alleen bij een wijziging van beleid of in geval 
van nieuwe investeringen. Onze speerpunten:  
 
1. Intergemeentelijke samenwerking 
2. (Nieuwe) dienstverlening 
3. Krachtige ambtelijke organisatie 
4. Bouwen 
5. Wonen 
6. Duurzaamheid 
7. Aantrekkelijk en levendig centrum 
8. Stimulering economie 
9. Back to basics: de nieuwe koers 
10. Transities: AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet 
 
Wat is er anders aan de begroting? 
 Programma indeling 
In 2015 is nieuw dat, gelet op de verwevenheid, de programma's Welzijn en Burgers zijn samengevoegd tot een 
nieuw programma 5: Sociaal domein.  
 Minder pagina's, meer bijlagen 
Vorig jaar hebben we gekozen voor kortere teksten, het benoemen van speerpunten en het uitbreiden van het 
bijlagenboek met een aantal overzichten. Dit alles om de begroting beter leesbaar te maken. Dat doen we ook 
dit jaar, in afwachting van de uitkomst van een onderzoek naar de informatievoorziening aan de raad in het 
kader van de planning- en controlcyclus (op basis van art. 213aGW). De uitkomst van dit onderzoek zal begin 
2015 bekend zijn; we nemen deze mee bij de voorbereiding van de volgende begroting voor 2016.  
 Bestaand beleid 
Onze activiteiten - de uitvoering van beleid - zijn voor een groot deel gestoeld op bestaande regels, wetten, 
besluiten en nota's. We hebben de gemeentelijke verordeningen en beleidsregels uit de begrotingstekst gehaald 
en gebundeld in een aparte bijlage. 
 
Risico's 
Op basis van de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen hebben wij de lopende risico's in kaart 
gebracht, geduid en gekwantificeerd. We stellen daarbij vast dat de aanwezige weerstandcapaciteit voldoende 
groot is. Recent zijn ook de grondexploitaties opnieuw tegen het licht gehouden en gewogen. Ook de invoering 
van de drie transities brengen - gelet op de hoogte van de budgetten die hiermee gepaard gaan - grote risico's 
met zich mee. Daarnaast vormt ook de geraamde stijging van het aantal uitkeringsontvangers een risico. Wij 
vinden het van groot belang lopende risico's tot een minimum te beperken en de raad eventuele keuzes hierover 
voor te leggen. 
 
Nieuw beleid 
Ondanks de krapte van de structureel beschikbare middelen, stellen wij toch voor geld vrij te maken voor nieuw 
beleid. Wij hebben daarbij als uitgangspunt genomen dat sommige zaken noodzakelijk en onontkoombaar zijn. Op 
andere terreinen is er juist sprake van terughoudendheid en verlaging van beschikbare budgetten. Het totale 
overzicht vindt u in bijlage 3, Beleidsintensiveringen. 
 
 De voornaamste investeringen zijn de volgende: 
1. wegen                                                                   €   1.517.000,00 
2. riolering € 1.844.000,00 
3. onderhoud openbare verlichting  € 123.000,00 
4. onderhoud gemeentegebouwen  € 240.000,00 
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 In de exploitatie wordt onder andere extra geld beschikbaar gesteld voor: 
1. ambtelijke inzet en acties duurzaamheid € 80.000,00 
2. ambtelijke inzet voor veiligheid € 80.000,00 
3. hoger budget voor BGT(geo-informatie) € 40.500,00 
4. uitbreiding boa-capaciteit € 36.500,00 
5. uitvoering groenbeheerplan € 90.000,00 
 
Lastendruk 
Zoals gezegd, bieden wij u een begroting aan waarin de totale belastingdruk ten opzichte van 2014 nauwelijks 
wijzigt. Er is sprake van een beperkte verhoging van de onroerende zaakbelasting, namelijk 1,2%. Als gevolg 
daarvan stijgt de lastendruk voor woningeigenaren licht. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en het 
rioolrecht stijgen slechts met het te verwachte inflatiepercentage voor 2015. 
 
Financiële positie 
Op basis van de actuele gegevens voor de begroting 2015 die aan de orde waren in de raadsvergadering van 10 
juni werd een nadelig saldo verwacht van € 646.374,00. De begroting 2015 in concept sloot met een nadelig 
saldo van  
€ 258.078,00, wat in vergelijking met de verwachtingen een voordeel is van afgerond € 388.300,00. Dit 
voordeel is een gevolg van diverse voordelige en nadelige mutaties, die u hieronder toegelicht vindt. 
 
 Voordelige mutaties: 
a. hogere algemene uitkering op basis van de meicirculaire € 454.000,00 

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van het 
aantal geraamde uitkeringsontvangers. 

b. lagere lasten personeel € 133.000,00 
c. lagere last, eigen risico WWB-inkomen  € 50.000,00 
d. lager budget voor leerlingenvervoer vanwege aanbestedingsvoordeel  € 20.000,00 
Totaal voordelige mutaties € 657.000,00 
 
 Nadelige mutaties: 
e. hogere bijdrage Hart van Brabant en MidPoint. Rekening is gehouden met 

een verdere verhoging van de bijdrage per inwoner van € 1,00 voor beide onderdelen € 46.200,00 
f. vervallen van de bijdrage Alphen en Chaam voor de kosten van de ICT-server € 25.000,00 
g. vervallen ingerekend BTW voordeel naar aanleiding van eerder onderzoek € 30.000,00 
h. hogere licentiekosten en bijdrage gemeente Tilburg voor ICT € 60.000,00 
i. per saldo lagere toerekening van uren aan grexen en kapitaalwerken  € 61.500,00 
j. lager te ontvangen subsidie van de Provincie in het kader van de 

gebiedsgerichte aanpak € 16.700,00 
k. hogere bijdrage Omgevingsdienst  € 8.600,00 
l. budget voor verkeer en vervoer, tellingen verkeersbewegingen  € 6.000,00 
m. overige nadelige verschillen  € 14.700,00 
Totaal nadelige mutaties € 268.700,00 
 
 Samengevat: 
Totaal voordelige mutaties   € 657.000,00 
Totaal nadelige mutaties    € 268.700,00 
Per saldo voordelig    € 388.300,00 
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Om uw raad toch een sluitende begroting aan te bieden zijn de volgende aanvullende maatregelen verwerkt in 
de begroting 2015: 
 
a. Op basis van de uitkomsten van de jaarrekeningen van voorgaande jaren 
 wordt voorgesteld om in de begroting 2015 een stelpost te ramen van  
 € 100.000,00 onderuitputting op de budgetten    € 100.000,00 
b. Gelet op de hoogte van de AWR wordt de AWR aangewend om de boekwaarde  

van een 5-tal investeringen in het openbaar groen ineens af te boeken  
zodat de kapitaallasten in de begroting 2015 komen te vervallen   € 81.500,00 

c. Gelet op de ruimte binnen de reserve Turnhoutsebaan wordt voorgesteld om  
het gedeelte van de investering in de rotonde bij de recreatieve poort 
dat ten laste zou komen van de algemene middelen alsnog ten laste te nemen van 
voornoemde reserve    € 25.400,00 

d. Verlagen van de rekenrente van 3,75% naar 3,25%  €  60.000,00 
Totaal      € 266.900,00 
 
Met het verwerken van deze maatregelen is de begroting 2015 sluitend met een batig resultaat van  
€ 8.822,00. 
 
Budgetten drie transities 
De invoering van de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet brengt nieuwe uitdagingen en risico's met 
zich mee. Bij het opstellen van de primaire begroting 2015 hebben wij op basis van de op dat moment bekende 
informatie de begroting samengesteld. Bij de uitvoering van de Participatiewet en de (bestaande) individuele 
voorzieningen Wmo hebben we in de primaire begroting al rekening gehouden met een tekort in 2015. Dat is dus 
verwerkt in de begrotingscijfers. Hoewel er op dit moment in de regio wordt bediscussieerd welke (financiële) 
gevolgen met name het overgangsjaar 2015 voor de implementatie van de jeugdzorg voor Goirle zal hebben, 
gaan wij er op dit moment vanuit dat de nieuwe taken budgettair neutraal uitgevoerd kunnen worden. Wij zullen 
de Raad in de loop van 2015 bij de Burap of zoveel eerder als nodig is informeren over de financiële 
consequenties van invoering van de transities. In ieder geval geeft onze weerstandsreserve nog de ruimte om 
tijdelijke tegenvallers op te vangen.  
 
Lasten nieuw beleid 
In bijlage 3 van de Programmabegroting is een overzicht opgenomen van de lasten van het nieuwe beleid: 
Lasten van het activiteitenplan investeringen die ineens worden gedekt € 258.500,00 
Lasten van het activiteitenplan exploitatie-uitgaven incidenteel € 412.500,00 
Totaal  € 671.000,00 
 
Het bedrag van € 258.500,00 wordt gedekt door aanwending van de reserve onderhoud gemeentegebouwen 
voor  
€ 240.000,00 en voor € 18.500,00 door aanwending van de reserve huisvesting onderwijs. 
De incidentele lasten in de exploitatie worden eenmalig gedekt door aanwending van de algemene 
weerstandsreserve. 
 
Lasten van het activiteitenplan investeringen € 119.781,00 
Lasten van het activiteitenplan exploitatie-uitgaven, structureel € 99.740,00 
Totaal lasten activiteitenplan t.l.v. begrotingsruimte  € 219.521,00 
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Meerjarenbegroting 2016-2018 
De meerjarenbegroting sluit met de volgende saldi: 
2016: €    158.973,00 N 
2017: €    514.560,00 N 
2018: €    921.040,00 N 
 
Verschil 2015 en 2016 
Het verschil tussen de uitkomst van de begroting 2015 en de uitkomst van de begroting 2016 bedraagt circa  
€ 167.000,00 en dat wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door de algemene uitkering. 
 
Meerjarenperspectief 
Hoewel de financiële positie van onze gemeente gezond is, is het meerjarenperspectief  negatief. De becijferde 
tekorten ontstaan vooral door de grote aangekondigde kortingen op de algemene uitkering vanaf 2015. De 
berekeningen zijn gebaseerd op de meicirculaire. Los van de precieze hoogte en de genoemde onzekerheden, lijkt 
het onontkoombaar dat we vanaf 2017 opnieuw voor een forse bezuinigingsopgave staan. Anderzijds lijken de 
laatste signalen van onze economie -weliswaar zeer voorzichtig en nog onzeker - positief te zijn. Wij zullen dan 
ook zeer zorgvuldig en met gepaste terughoudendheid bezuinigen en wel zodanig dat er nu geen wrange 
bezuinigingskeuzes worden gemaakt, die achteraf gezien niet nodig bleken. 
 
Behandeling begroting 2015 
De begroting wordt behandeld in de brede commissie van 9 oktober. De raadsbehandeling vindt plaats op 
dinsdag 4 november 2014. 
 
9 september 2014 
Burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
Machteld Rijsdorp, burgemeester    Michel Tromp, secretaris 
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Waar komt het geld in 2015 vandaan? 
 
exclusief grondexploitatie 
 2014 2014 2015 2015
 Bedrag totaal Per inwoner Bedrag totaal Per inwoner
Bedrag x € 1.000,00 € 1,00 € 1.000,00 € 1,00
Rijk: algemene uitkering  18.918 820,74 17.804 767,41
Rijk: algemene uitkering jeugdzorg  0 0 6.347 273,58
Rijk: algemene uitkering awbz/wmo 0 0 2.893 124,70
Rijk: doeluitkeringen   7.136 309,59 7.298 314,57
Gemeente: onroerende zaakbelasting   4.032 174,92 4.100 176,72
Gemeente: rioolheffing  2.273 98,61 2.307 99,44
Gemeente: afvalstoffenheffing  1.887 81,87  1.911 82,37
Gemeente: overige heffingen  910 39,48 1.018 43,88
Gemeente: rente en dividenden 1.432 62,13 1.389 59,87
Gemeente: beschikking over reserves 1.978 85,81 3.068 132,24
Overige inkomsten 2.756 119,56 2.847 122,72
 41.322 1.792,71 50.982 2.197,50
 
 

 
 

Inkomsten voor het jaar 2014
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Waar wordt het geld aan besteed? 
De gemeentelijke dienstverlening is onderverdeeld in een 52-tal producten, waarvan er een aantal een puur 
intern karakter hebben. De gemeentelijke producten kunnen ook gezien worden als werkterreinen of taakvelden. 
Dat levert onderstaande indeling op: 
 

Bedrag x
€ 1.000

Bedrag x
€ 1.000

 Bedrag per 
inwoner 

Bedrag per 
inwoner

2014 2015  2014 2015
Algemeen bestuur 2.412 2.498  104,64 107,67
Openbare orde en veiligheid 1.355 1.366  58,79 58,88
Verkeer en vervoer 2.447 2.518  106,16 106,53
Economische zaken 196 309  8,50 13,32
Onderwijs 2.292 2.451  99,44 105,65
Cultuur 2.937 2.913  127,42 121,25
Sport 1.366 1.414  59,26 60,95
Jeugdzaken 1.352 7.875  58,66 339,44
Muziekschool 338 348  14,66 15,00
Groen en landschap 1.747 1.573  75,79 67,89
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 14.399 17.278  624,69 744,74
Volksgezondheid 5.804 5.856  251,80 252,41
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 1.529 2.063  66,33 88,92
Financiering en algemene dekkingsmiddelen  3.148 2.620  136,57 112,93
Totaal 41.322 50.982  1.792,71 2.197,50
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Waar geven wij in 2015 extra geld aan uit (nieuwe investeringen)? 
 
 Investering 

2015 
Lasten  

 Uitvoering GVVP jaarschijf 2015  100.000 7.750 
 Cyclische vervanging speeltoestellen 30.000 4.125 
 Extra budget vervanging speeltoestellen  45.000 6.188 
 Infrastructuurplan wegen 1.189.500 92.186 
 Infraplanwerkzaamheden rotonde recreatieve poort  327.500 Reserve 
 Openbare verlichting  123.000 9.532 
 Infrastructuurplan riolering * 1.989.976 Rioolrechten 
 Groot onderhoud gemeentegebouwen * 240.000 Reserve 
 OHP 2015, werkzaamheden Mill Hill 18.500 Reserve 
Totaal investeringen en de daarbij behorende lasten 4.063.476 119.781 
 
* Deze bedragen komen niet ten laste van de exploitatie omdat deze worden gedekt door het rioolrecht 

respectievelijk wordt beschikt over de daarvoor gevormde reserve. 
 
Extra structurele lasten in de begroting 2015 als gevolg van uitgaven in de exploitatie: 
 
 Budget Wi-Fi-spots   2.500 
 Piketvergoeding crisisbeheersing  8.240 
 Bijdrage Omgevingsdienst, verzoektaken  6.000 
 Uitbreiding boa-capaciteit  36.500 
 Budget tellingen verkeersbewegingen  6.000 
 Hoger budget voor BGT (geo-informatica)  40.500 
Totaal structurele uitgaven in exploitatie 2015  99.740 

 
Extra incidentele exploitatielasten in de begroting 2015 (incidentele dekking) 
 
  
 Intergemeentelijke samenwerking  25.000. 
 Nieuwe dienstverlening            25.000 
 Budget medewerkerstevredenheidsonderzoek  17.000 
 Budget benchmark gemeentelijke organisatie  6.000 
 Ambtelijke inzet duurzaamheid 50.000 
 Budget acties duurzaamheid 30.000 
 Publiekscampagne Sociaal Domein 5.000 
 Onderzoeksbudget nulmetingen sociaal domein  30.000 
 Budget voor aantrekkelijk en levendig centrum 10.000 
 Budget onderzoek veiligheid schoolroutes 10.000 
 Crisisbeheersing, eenmalige opleidingskosten  7.000 
 Extra inzet voor veiligheid, buurtregie 80.000 
 Handhaving Samen Sterk in het Buitengebied 7.500 
 Uitvoering groenbeheerplan  90.000 
 Capaciteit voor onderzoek digitale infrastructuur 20.000 
Totaal incidentele uitgaven in exploitatie 2015  412.500 
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Gemeentelijke belastingen en heffingen 
 
Rekening is gehouden met een verhoging van de onroerende zaakbelastingen in 2015 van 1,20%, in 
overeenstemming met het inflatiepercentage mei 2014-mei 2013.De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de 
rioolheffing stijgen met het te verwachten inflatiepercentage 2015 van 1,5%. De leges moeten worden 
verhoogd om het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid te kunnen handhaven. 
 
Voor 2015 zijn de volgende opbrengsten geraamd: 
 
Onroerende zaakbelastingen   €  4.100.380 
Afvalstoffenheffing   €  1.910.800 
Rioolheffing   €  2.307.200 
Hondenbelasting    €     116.000 
Totaal   € 8.434.380 
 

 
Overzicht stijging OZB-tarieven in Goirle: 
 

2011 : 1,10% (inflatiecorrectie)
2012  2,30% (inflatiecorrectie)
2013 : 4,90% (inflatiecorrectie 2,4% en extra verhoging met 2,5%)
2014 : 1,00% (apart vastgesteld en lager dan inflatiecorrectie)
2015 : 1,20% (inflatiecorrectie)

 

Eigen inkomsten van de gemeente ( belastingen en heffingen) 

49%23%

27% 1%

onroerende zaakbelasting afvalstoffenheffing
rioolheffing Hondenbelasting



 

 10

Overzicht gemeentelijke belastingdruk 2014: 
 
De positie van onze gemeente op de landelijke ranglijst van woonlasten is dit jaar opnieuw verbeterd: van 251 
(2012), via 215 (2013) naar een score van 207 voor dit jaar. Daarbij geldt: hoe lager, hoe beter. In onderstaand 
overzicht vindt u de gemeentelijke woonlasten over 2014, gesplitst naar de éénpersoonshuishoudens en de 
meerpersoonshuishoudens. Ondanks het feit dat de grote gemeenten relatief hoge OZB-tarieven hebben is de 
gemiddelde belastingdruk in die gemeenten laag. Dat komt omdat deze gemeenten relatief véél goedkope 
woningen hebben. 
 
 
Gemeentenaam Éénpersoons- Meerpersoons- Rangorde 
 huishouden huishouden meerpersoonshh. 
Haaren 743 880 396 
Reusel-De Mierden 500 818 362 
Alphen-Chaam 689 816 361 
Oisterwijk 590 802 344 
Hilvarenbeek 5044 756 285 
Loon op Zand 629 755 283 
Oirschot 558 731 236 
Boxtel 670 726 228 
Goirle 606 714 207 
Dongen 605 699 170 
Best 659 659 101 
Gilze-Rijen 487 581 22 
Baarle-Nassau 411 572 17 
  
Breda 629 733 243 
's-Hertogenbosch 541 590 28 
Eindhoven 504 577 19 
Tilburg 532 532 3 
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Overzicht belastingdruk Goirle 
 
Rekening houdend met de stijging van de OZB-opbrengsten van 1,20% en een waterverbruik in de eerste 
categorie, zijn de woonlasten in euro's bij diverse woz-waarden volgens onderstaand schema berekend. Bij een 
huurwoning valt het bedrag lager uit, aangezien het eigenaarsdeel OZB en het rioolaansluitrecht voor rekening 
van de verhuurder zijn. Alle bedragen zijn in euro's. 
 

WOZ-
waarde 

OZB eigenaar RIO- eigenaar RIO-gebruik Afvalstoffenheffing 
eenpers.huishouden 

Afvalstoffenheffing 
meerpers.huishouden

  
2014 

voorlopig 
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015 

150.000 170,10 172,14 176,12 178,76 35,52 36,00 110,28 111,96 218,64 221,88
200.000 226,80 229,52 176,12 178,76 35,52 36,00 110,28 111,96 218,64 221,88
250.000 283,50 286,90 176,12 178,76 35,52 36,00 110,28 111,96 218,64 221,88
300.000 340,20 344,28 176,12 178,76 35,52 36,00 110,28 111,96 218,64 221,88
350.000 396,90 401,66 176,12 178,76 35,52 36,00 110,28 111,96 218,64 221,88
400.000 453,60 459,04 176,12 178,76 35,52 36,00 110,28 111,96 218,64 221,88
450.000 510,30 516,42 176,12 178,76 35,52 36,00 110,28 111,96 218,64 221,88
500.000 567,00 573,80 176,12 178,76 35,52 36,00 110,28 111,96 218,64 221,88

WOZ-
waarde 

Belastingdruk 
eigenaar én 

gebruiker (1PH) 

Verschil WOZ-
waarde 

Belastingdruk 
eigenaar én 

gebruiker (MPH) 

Verschil

  

2014 

voorlopig   

2014 

voorlopig   
2015 in €  in % 2015 in €  in %

150.000 492,02  498,86  6,84  1,39% 150.000 600,38 608,78  8,40 1,40%
200.000 548,72  556,24  7,52  1,37% 200.000 657,08 666,16  9,08 1,38%
250.000 605,42  613,62  8,20  1,35% 250.000 713,78 723,54  9,76 1,37%
300.000 662,12  671,00  8,88  1,34% 300.000 770,48 780,92  10,44 1,36%
350.000 718,82  728,38  9,56  1,33% 350.000 827,18 838,30  11,12 1,34%
400.000 775,52  785,76  10,24  1,32% 400.000 883,88 895,68  11,80 1,34%
450.000 832,22  843,14  10,92  1,31% 450.000 940,58 953,06  12,48 1,33%
500.000 888,92  900,52  11,60  1,31% 500.000 997,28 1.010,44  13,16 1,32%

WOZ-
waarde 

Belastingdruk 
gebruiker (huurder) 

(1PH) 

Verschil WOZ-
waarde 

Belastingdruk 
gebruiker (huurder) 

(MPH) 

Verschil

2014 2015 in € in % 2014 2015 in € in %
n.v.t.   145,80     147,96  2,16 1,48% n.v.t. 254,16  257,88  3,72 1,46%

In de gemeente Goirle zijn er circa 2.500 huurwoningen. 
 
Ten opzichte van 2014 zal de totale belastingdruk in 2015 voor eigenaren van een woning van € 250.000,00 
of meer beperkt toenemen; bij een gemiddelde WOZ-waarde van een woning van € 250.000,00 stijgt de 
belastingdruk met circa 1,37% voor een meerpersoonshuishouden. Bij de huurders is er sprake van een stijging 
van 1,46 ten opzichte van 2014. 


