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Kennisnemen van 
De brief van de Provincie met betrekking tot de Programmabegroting 2021 en van de acties om bij 
het opstellen van de Programmabegroting 2022 rekening te houden met de door de Provincie 
opgemaakte opmerkingen. 
 
Inleiding 
Ingekomen is de brief van de Provincie met betrekking tot de bevindingen over de begroting 2021. 
Door een gezamenlijke inspanning van het College en de Raad is een dreigend preventief toezicht 
afgewend. Wel zijn er nog diverse opmerkingen gemaakt in de brief over het overzicht incidentele 
baten en lasten, de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement en de beheerplannen. 

 
Structureel en reëel in evenwicht  
De door de gemeente Goirle vastgestelde begroting 2021 en ook de bijbehorende meerjarenraming 
2022-2024 zijn tijdig ontvangen door de Provincie. In eerste instantie was de Provincie van oordeel 
dat de door de gemeente Goirle vastgestelde begroting 2021 niet structureel en reëel in evenwicht 
was.  
Dat heeft geleid tot aanvullende besluitvorming door de gemeenteraad in de vergadering van 15 
december 2020. De Provincie is op basis daarvan van oordeel dat de begroting 2021, alsnog 
structureel en reëel in evenwicht is. Voor Goirle is daarom voor het begrotingsjaar 2021 het normaal 
geldend repressief toezicht van kracht. Hierbij behoort dat begrotingswijzigingen 2021 binnen twee 
weken na vaststelling uitsluitend ter kennisname aan de Provincie worden ingestuurd. 
 
Overzicht van incidentele baten en lasten 
In de Programmabegroting 2021 heeft de gemeente het voorgeschreven overzicht van incidentele 
baten en lasten opgenomen. Hierop zijn echter periodieke lasten, die om het jaar geraamd worden, 
opgenomen die op basis van bestaand beleid structureel van aard zijn. Dat is onjuist. 
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de 'Notitie incidentele en structurele baten en 
lasten' die de Commissie BBV in augustus 2018 heeft gepubliceerd.  
Omdat deze notitie niet in duidelijkheid uitblinkt en voor meerdere uitleg vatbaar is, is door de 
commissie toegezegd dat een handreiking zal verschijnen die nadere uitleg verstrekt en voorbeelden 
geeft hoe hier mee om te gaan. 
Deze handreiking, die werd toegezegd voor 2020, zal eerst medio 2021 verschijnen. 
Wij zullen ervoor zorgdragen dat in de begroting 2022 het overzicht van incidentele baten en lasten 
voldoet aan de notitie en de te ontvangen handreiking. 
 



 
 
Bladnummer Datum 

2 22 januari 2021 
 

 

 
Paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement 
In de brief van de Provincie wordt uitgebreid ingegaan op de berekende weerstandscapaciteit. 
Tot de begroting 2019 hebben wij onze totale weerstandscapaciteit gerelateerd aan de totale 
risico’s. Met ingang van de begroting 2019 hebben we een knip gemaakt tussen de algemene dienst 
en de grondexploitatie, de weerstandsratio’s gescheiden weergegeven dus. Gelet op de uitgebreide 
reactie over de ratio van de algemene dienst zullen wij vanaf 2022 de ratio weer integraal 
presenteren. Gelet op de beperkte risico’s in de grondexploitatie is daar op inhoudelijke 
overwegingen geen bezwaar tegen. De conclusie van de Provincie is, als we het integraal bekijken, 
dat de ratio weerstandscapaciteit ruim voldoende is. 
 
Onderdeel stille reserves, overwaarde gebouwen  
De opmerking hierover is juist. Wij hebben zelf al in de begroting aangegeven dat deze stille reserves 
niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Daarom zullen wij deze in de berekening van de 
incidentele weerstandscapaciteit in 2022 niet meer meenemen. 
 
Onderdeel stille reserves, overwaarde financiële vaste activa (aandelen TWM en overige) 
De Provincie is van mening dat de gemeente een mogelijke boekwinst niet mag betrekken bij de stille 
reserves. Hierover verschillen we van mening met de Provincie. 
Bij het opstellen van de begroting 2021 zijn we ervan uitgegaan dat wij in de loop van 2021 deze 
boekwinst zouden realiseren en waren wij van mening dat dit een reële stille reserve is. De Provincie 
is echter een andere mening toegedaan. Het argument is dat we afhankelijk zijn van een derde partij. 
Echter 99% van de aandelen is in handen van de gemeente Tilburg en Goirle. Beide hebben er belang 
bij dat tot een snelle afwikkeling wordt overgegaan.  
Wij gaan ervan uit dat de boekwinst in 2021 dan wel uiterlijk in 2022 wordt gerealiseerd en zullen 
deze dan toevoegen aan onze vrije reserve. 
De opmerkingen van de Provincie over de aandelen BNG en Brabant Water zijn onjuist omdat wij 
geen rekening hebben gehouden met een meerwaarde. 
 
Beheerplannen 
Bij de begroting 2020 heeft de Provincie gemeld dat de beheerplannen gebouwen en wegen in 2020 
geactualiseerd dienden te worden. De Provincie dringt er nu op aan om deze plannen tijdig in 2021 
te actualiseren zodat deze financieel vertaald kunnen worden in de begroting 2022. 
Bij de beantwoording van de technische vragen over de begroting 2021 hebben wij toegezegd dat 
beide plannen in het 1e half jaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 
 
 Vervolg: 
Wij verwerken in de Programmabegroting 2022 de opmerkingen van de Provincie met betrekking tot 
de incidentele baten en lasten. Ook zullen we ervoor zorgen dat in begroting 2022 een reëler beeld 
wordt geschetst van de (totale) weerstandscapaciteit. 
Tenslotte gaan we ervan uit dat we de beheerplannen gebouwen en wegen tijdig aan de raad ter 
besluitvorming kunnen voorleggen zodat we in de begroting 2022 deze beheerplannen financieel 
kunnen vertalen. 
 
Communicatie 
Niet van toepassing. 
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