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1 Goirle valt ook fors negatief uit als we kijken naar de andere gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant. In deze GR 

zijn er drie voordeel gemeenten en zeven nadeel gemeenten. Goirle heeft een nadeel van € 87 per inwoner en staat daarmee onderaan de 
ranglijst. De op een na slechtst scorende gemeente die qua inwoneraantal ongeveer overeenkomt met Goirle heeft een nadeel van € 36, 
een verschil van bijna € 50 per inwoner.

Financiële positie gemeente Goirle
De gemeente Goirle was tot voor enkele jaren een financieel gezonde gemeente. Sinds de fors 
oplopende uitgaven in het kader van de WMO en de Jeugdzorg en onvoldoende compensatie door het

Behandeld door
Jacques Hoefmans
Tel (013) 5310 544

Zaaknummer
2021-010236

Impact van nieuwe maatstaven
Bij de herverdeling van de gelden binnen het sociaal domein valt op dat Goirle qua gemiddelde fors 
afwijkt van de gemiddelde korting. Dat heeft voornamelijk te maken met de nieuwe maatstaven die in 
de nieuwe verdeling een belangrijke rol spelen. Wij hebben onze vraagtekens bij deze nieuwe 
maatstaven en missen de inhoudelijke onderbouwing waarom die nieuwe maatstaven beter 
aansluiten bij de werkelijke kosten. De vanuit de herverdelingssystematiek gekozen 'systeemwereld' 
sluit naar onze mening onvoldoende aan bij de 'leefwereld' en biedt daarvoor geen zinvolle verklaring.
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Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 2 februari 2021 de Raad voor 
het Openbaar Bestuur (ROB) gevraagd een advies te geven over het voorstel voor de nieuwe verdeling 
van het gemeentefonds per 2023. Met het indienen van deze adviesaanvraag zijn ook de voorlopige 
uitkomsten van de herverdeling voor de individuele gemeenten bekend gemaakt. Ondanks het feit dat 
de uitkomsten nog voorlopig zijn, uiten wij met deze brief onze grote zorg over de uitzonderlijk hoge 
financiële impact op de gemeente Goirle en de mate waarin een gemeente van onze omvang dat 
redelijkerwijs kan dragen.

Afschrift aan
VNG
Ministerie v. Bz & K

Voorlopige uitkomsten herverdeling
Er zijn op basis van de voorlopige herverdeling 159 nadeelgemeenten en 195 gemeenten met een 
voordeel. Goirle behoort tot de eerste categorie met een uitzonderlijk groot nadeel van € 87 per 
inwoner. Uitgaande van 24.000 inwoners betekent dit een structureel nadeel van € 2.088.000 op een 
totale begroting van € 62,5 miljoen. Daarmee is het een buitenproportioneel nadeel, in absolute zin 
maar zeker ook als we kijken naar de andere, vergelijkbare gemeenten in onze regio.1
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rijk hiervoor, is onze gezonde financiële positie stevig onder druk komen te staan. Onze jaarrekening 

2019 sloot met een tekort van ruim € 3,5 miljoen en de begrotingen 2020 en 2021 zijn structureel in 

evenwicht gebracht door flinke bezuinigingen in het voorzieningenniveau, en aanzienlijke verhogingen 

in de ozb. De ozb is in 2020 extra verhoogd met 20% en in de begroting 2021 nog eens met 9,2% met 

als gevolg dat onze onbenutte belastingcapaciteit nagenoeg is opgedroogd. 

Ook is er gesneden in de ambtelijke organisatie. Kortom, de financiële rek is eruit en op basis van de 

huidige voorstellen over herverdeling dienen we de komende jaren nog eens€ 2 miljoen op te vangen 

door het snijden in voorzieningen dan wel de inkomsten te verhogen. Dat zet ons toekomstperspectief 

als zelfstandige gemeente onder druk. Naar onze mening kan en mag dit nooit een gevolg zijn van 

wijziging van de herverdelingssystematiek. 

Wat te doen? 

Wij begrijpen dat er bij een budget-neutrale herverdeling voordeel- en nadeelgemeenten zullen zijn. 

Ook begrijpen we het objectiviteitscriterium dat in de nieuwe verdeelsystematiek is ingebouwd. De 

verdeling is nu nog gebaseerd op gegevens van 2017. De definitieve effecten zijn nog niet bekend. We 

vrezen overigens dat actualisatie van de verdeling op basis van gegevens 2019 een nog verdere 

verslechtering voor Goirle betekent. 

Wij zullen onze uiterste best doen om de financiële last die op ons af komt te verlichten. Deze brief 

aan u is daarvan één van de vele wegen die we daartoe bewandelen. Daarnaast trekken we, samen 

met negen andere gemeenten in Noord-Brabant die ook zwaar worden getroffen (nadeel groter dan€ 

50 per inwoner), op in de voorbereiding van een (re)actie naar Den Haag. Deze zal gericht zijn op enige 

vorm van compensatie, zoals ook het geval is bij de op eenzelfde manier getroffen gemeenten in de 

noordelijke provincies. Ook is binnen de regio Hart van Brabant een bestuurlijke 'kopgroep' gevormd, 

die de lobby naar Den Haag coördineert. Hoewel de belangen in die kopgroep verschillen, trekken we 

samen op onder het motto dat de totale omvang van het gemeentefonds groter moet. Daarnaast 

bereiden we een strategische heroriëntatie voor. De keuzes die daarin gemaakt moeten worden, zijn 

mede afhankelijk van de uitkomsten van de herverdeling. 

Samengevat 

We vragen nadrukkelijk uw specifieke aandacht voor de buitengewoon grote financiële impact voor 

onze gemeente. Niet zozeer omdat we de gehele verdeelsystematiek ter discussie willen stellen -wel 

een enkele maatstaf- maar vooral omdat we uw aandacht willen vragen voor de uitzonderlijk 

nadelige situatie die dat voor Goirle met zich meebrengt. We rekenen op uw aandacht, steun en bij 

voorkeur ook passende maatregelen. Het bestuur en de inwoners van de mooie gemeente Goirle zijn 

u er dankbaar voor.
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