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Begroting 2023: Goirle versterkt de basis
• Voorbereiden op de toekomst
• Portemonnee inwoners ontzien
Het college van burgemeester en wethouders presenteert vandaag de eerste begroting van deze
bestuursperiode. Door extra miljoenen van de Rijksoverheid, staat Goirle er de komende paar jaar
financieel beter voor dan eerder verwacht. Daarmee kunnen we een aanzet geven voor het
versterken van de basis in de dorpen. Vanuit die positie gaan we werken aan ambities voor de
toekomst. De lasten voor inwoners houden we zo laag mogelijk. Tegelijkertijd voorzien we dat de
inkomsten vanuit Den Haag vanaf 2026 fors teruglopen. Verder hebben we te maken met
nationale en internationale crises die de portemonnee van de gemeente én de inwoners raken. Het
blijft dus nodig om keuzes te maken. Zo kunnen we nu én in de toekomst opgaven en ambities
realiseren. Daardoor blijven onze dorpen sterk en in balans.
Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
Nu er (tijdelijk) financieel wat lucht is, kunnen we achterstallig onderhoud in de publieke ruimte
aanpakken. Daarnaast trekt het college geld uit voor noodzakelijke werkzaamheden op de
sportvelden. Verder pakken we een aantal onderzoeksvragen vanuit het bestuursakkoord op.
Bijvoorbeeld over het beheer en de locatie van onze sportparken, centrumontwikkeling, fietsroutes,
bestuurskracht, ecologische verbindingszones en geluidshinder A58. We bereiden ons ook voor op
besluitvorming over onderwijshuisvesting. We werken aan de grote opgaven op het gebied van
woningbouw en klimaat. We verbeteren de dienstverlening en het betrekken van inwoners. Intern
blijft er aandacht voor de ontwikkeling van de organisatie en het vinden en binden van medewerkers.
De begroting 2023 sluit met een voordelig saldo van ruim anderhalf miljoen euro. Ook voor de
komende jaren verwachten we in de begrotingen geld over te houden. Deze bedragen gaan naar de
algemene weerstandsreserve, onze buffer voor volgende jaren.
Beperking lastendruk voor inwoners
De lasten voor inwoners houden we zo laag mogelijk. Normaal gesproken zou de onroerende
zaakbelasting (ozb) stijgen met het inflatiepercentage van 9,6%. Dat vindt het college niet wenselijk.
Daarom stijgt het tarief voor de ozb niet. Inwoners hebben namelijk al te maken met forse
prijsstijgingen voor levensonderhoud en energiekosten. De tarieven voor de rioolheffing en de
afvalstoffenheffing moeten kostendekkend zijn. Over deze tarieven neemt de raad in december een
besluit.
Onzekerheden
De begroting en het perspectief voor de komende paar jaar zijn positief. Wel hebben we te maken
met grote nationale en internationale opgaven die ook effect hebben in Goirle en Riel. Denk aan
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woningtekort, klimaatverandering, stikstof, naweeën van corona, energievraagstukken,
vluchtelingenopvang, krappe arbeidsmarkt, rentestijging en inflatie.
Daarbij komt dat de inkomsten van de gemeente in de toekomst onzeker zijn. Gemeenten zijn
grotendeels afhankelijk van geld van de Rijksoverheid. Zo’n 70% van onze inkomsten komt uit Den
Haag. Het kabinet heeft in het regeerakkoord voor de komende drie jaar extra geld toegezegd. De
Rijksoverheid werkt aan een nieuwe verdeling van het geld over gemeenten (herverdeling
gemeentefonds). Ook de financiering van de jeugdzorg gaat veranderen. De exacte gevolgen voor
onze financiën zijn nog niet duidelijk.
Door deze onzekerheden is het voor college en raad ingewikkeld om afwegingen te maken voor de
lange termijn. Dit dwingt tot voorzichtigheid. We moeten ons voorbereiden op financieel mindere
tijden. Zodat we ook in de toekomst opgaven en ambities kunnen realiseren om onze dorpen sterk
en in balans te houden.
Van bestuursakkoord naar begroting
In het bestuursakkoord ‘Goirle: sterk en in balans’ staan de ambities en uitdagingen voor deze
bestuursperiode (2022-2026) en daarna. Dit werkt het college verder uit in een
uitvoeringsprogramma. Die plannen komen terug in de begrotingen voor 2023 en de jaren erna. Het
uitvoeringsprogramma is nog niet klaar. Om daadkrachtig aan de slag te kunnen, hebben we een deel
van de beleidsvoornemens in de begroting 2023 gezet. Wanneer we de voorstellen kunnen
uitvoeren, blijkt uit het uitvoeringsprogramma. Dat komt in het najaar.
Besluitvorming
Het vaststellen van de begroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad
bespreekt de begroting op:
• beeldvormende vergadering:
11 oktober 2022
• oordeelsvormende vergadering: 18 oktober 2022
• besluitvormende vergadering:
8 november 2022
Belangstellenden kunnen de vergaderingen bijwonen of volgen via raad.goirle.nl of op tv bij de
Lokale Omroep Goirle. Tijdens de vergadering op 18 oktober kunnen inwoners inspreken. De
begroting en bijlagen staan op raad.goirle.nl.

Noot voor de redactie:
•

We nodigen u uit voor een persmoment op maandag 19 september 2022 om 16.00 uur in de B&W-kamer,
Oranjeplein 1 in Goirle. Tijdens het persgesprek licht het college de begroting nader toe.

•

Na het persmoment blijven wij bereikbaar voor nadere (technische) vragen via Marjolein Reinhoudt,
communicatieadviseur, telefoonnummer (013) 5310 555, marjolein.reinhoudt@goirle.nl. We stellen het op prijs om
uw bericht voor publicatie te lezen om bij te dragen aan feitelijk correcte berichtgeving.

