
 

 

 
 
 
Datum: 07 oktober 2021  
T.a.v.:  College B&W  en leden van de Gemeente Raad Goirle 
 
 
Geachte Burgemeester, wethouders en raadsleden, 
 
Over ongeveer 5 maanden vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. 
Alle politieke partijen zijn druk doende met het schrijven en/of vaststellen van hun verkiezingsprogramma. 
Met een zestal van de politieke partijen hebben we de afgelopen weken gesprekken gevoerd. Alle 
gesprekken zijn bijzonder constructief verlopen. Hiervoor nogmaals onze dank. 
 
Zoals u weet houdt de FNV zich ook met de Energietransitie bezig, omdat de Energietransitie  
consequenties heeft voor de werkgelegenheid (er liggen vele kansen) en voor de betaalbaarheid (de 
lasten eerlijk verdelen). Het raakt dus Werk & Inkomen, daar waar de FNV altijd voor staat. 
 
In het kader van de Energietransitie en in relatie met de gemeenteraadsverkiezingen hebben we een 
aantal vragen aan u: 

- In hoeverre heeft de gemeente Goirle inzicht in de werkgelegenheidsvraag in het kader van de 
energietransitie? 

o Heeft u een analyse over onze regio / gemeente gemaakt? 
o Zo ja, welke omvang heeft het? 
o Welke sectoren groeien, welke krimpen in onze regio / gemeente? 
o Naar welke beroepen is met name vraag? 
o In hoeverre is het onderwijs daar reeds op toegerust? 
o Zo nee, heeft u een planning wanneer deze analyses, etc. gemaakt gaan worden? 
o Zo , ja , wilt u dat met ons delen? 

 
- Betaalbaarheid 

Er dient volgens de Landelijke overheid sprake te zijn van 50% Lokaal Eigendom. 
o Op welke wijze zien de inwoners de revenuen terug in hun portemonnee? 
o Op welke manier wilt u ervoor zorgen dat de mensen met de smalle beurs niet aan het 

kortste eind trekken? 
 
Wij vinden het van belang dat hier zoveel mogelijk duidelijkheid over is en ook dat dit zo goed mogelijk 
wordt gecommuniceerd naar onze burgers. 
Hoe beter de mensen zijn geïnformeerd, hoe meer vertrouwen men (terug?) krijgt in de politiek, hoe meer 
kiezers naar de stembus zullen gaan, iets wat in ieders belang is. 
 
We stellen het zeer op prijs als u ons hierover uiterlijk 1 december 2021 aanstaande over wilt berichten, 
zodat wij dit zo goed mogelijk naar onze leden kunnen communiceren. 
En natuurlijk zien we van al onze  politieke partijen en graag ook de huidige zienswijze van het college, 
graag uw (concept) verkiezingsprogramma tegemoet. 
 
 
We kijken uit naar uw aller reacties. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de leden van de werkgroep Lokaal Sociaal Beleid en 
Energietransitie 
 
Piet Colpaart,  
coördinator Lokaal FNV werkgroep Lokaal Sociaal Beleid en Energietransitie Goirle Riel 
Grondster 24  5052 WR  Goirle 
06-51500718 
 

 


