
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

“Inwoners die hun huis 
willen verduurzamen 

moeten subsidie
krijgen”

Op 16 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Hopelijk gaat u stemmen! Om u te helpen bij het maken van een 
keuze vindt u op deze pagina een partijvergelijking van politieke partijen in de gemeente Goirle. 

Zij geven een reactie op drie stellingen die gaan over klimaat, sociale zaken en de financiële situatie van de gemeente. 
Een volledige partijvergelijking doet u online via de stemhulp op www.mijnstem.nl. 

Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen leest u op www.goirle.nl/verkiezingen. 
 

Vanuit het Rijk zijn er subsidies be-
schikbaar voor huiseigenaren. Voor 
het isoleren van bijvoorbeeld de 
spouwmuur en vloer van een woning 
bedraagt de subsidie circa 1/3 van het 
totaalbedrag. Met de huidige energie-
prijzen is dan de terugverdientijd een 
drie jaar. Voor wie de investering niet 
uit spaargeld wil of kan betalen is er 
de duurzaamheidslening. Voor diegene 
die om wat voor reden dan ook, buiten 
de boot vallen zal er vanuit de ge-
meente iets bedacht moeten worden. 

Het CDA is voor het (financieel) 
ondersteunen van inwoners die hun 
huis willen verduurzamen. Naast 
diverse landelijke subsidies moet de 
gemeente in ieder geval het bestaande 
voortzetten, waarbij iedereen die zijn/
haar huis wil verduurzamen onder 
goede voorwaarden een lening kan 
afsluiten. 

Het is goed als mensen hun woning 
verduurzamen. Als daar een 
landelijke of provinciale subsidie 
voor is vinden we dat prima.

Op hogere leeftijd worden ouderen 
kwetsbaarder voor eenzaamheid. Maar 
ook bij andere leeftijdsgroepen komt 
eenzaamheid voor. In onze gemeente 
is de saamhorigheid gelukkig groot; we 
hebben graag iets voor elkaar over en 
we zien veel initiatieven. Ook voor het 
verkleinen van eenzaamheid. We willen 
dat de gemeente deze initiatieven steunt 
en achter, naast en voor inwoners gaat 
staan. Daarin kan wat ons betreft de 
gemeente nog wel stappen maken, met 
name op het gebied van toegankelijkheid 
en ondersteuning. 

“De gemeente is er om 
ontmoetingsplekken te 

maken om eenzaamheid 
tegen te gaan”

“De gemeente moet 
bezuinigen in plaats van 
belastingen verhogen”

Het rijk betaalt niet genoeg voor taken 
die bij de gemeente zijn neergelegd. 
Waar efficiënter gewerkt kan worden, 
bezuinigen we. Anders rest niets dan de 
lasten te verhogen. Als lokale partij met 
banden met een landelijke partij, zetten 
wij ons in voor meer geld/middelen van 
Den Haag richting gemeenten. 
Belastingen verhogen zijn wat het CDA 
betreft dus het laatste redmiddel.

Door Corona is gebleken dat eenzaam-
heid een steeds groter probleem aan het 
worden is. In onze dorpen zijn er diverse 
organisaties waar kennis en expertise 
aanwezig is om eenzaamheid daadkrach-
tig aan te pakken. Denk aan de KBO, 
Seniorenbelangen en dementieconsu-
lenten. Niet te vergeten: de plekken die 
al ontwikkeld zijn bij de wijkcentra en 
Mainframe. Dus de gemeente hoeft die 
plekken niet zelf te maken maar wel mo-
gelijk maken door de nodige (financiële) 
middelen beschikbaar te stellen.

Geen van beide. De oorzaak ligt in Den 
Haag, die steeds minder geld geeft om 
de zorgtaken, die ze over de schutting 
van de gemeente hebben gegooid, naar 
behoren uit te voeren. Er is al keihard 
bezuinigd, een muziekschool kan maar 
één keer wegbezuinigd worden. De OZB 
is al fors verhoogd. De grenzen zijn be-
reikt. Daarom is het hoogstnoodzakelijk 
een krachtig signaal af te geven aan de 
regeringspartijen: tot hier en niet 
verder!

Er zijn binnen de gemeente Goirle op 
dit moment genoeg mogelijkheden voor 
mensen om elkaar te ontmoeten zoals 
het CC Jan van Besouw, de buurtcentra 
en de Bibliotheek. Daarnaast zijn er veel 
sociale initiatieven op touw gezet. Er 
moet wel meer moeite worden gedaan 
om dit onder de aandacht te brengen.

Bezuinigingen niet op processen en niet 
op mensen, maar vooral op dure advies-
bureaus. Vraag de inwoners van Goirle 
om advies en vraag waar zij de prioritei-
ten zouden leggen. Op die manier is het 
zeer goed mogelijk dat daar ook 
besparingen uit voortkomen waarover 
breed draagvlak ontstaat.

Iedereen moet zijn woning kunnen ver-
duurzamen en over kunnen stappen op 
schonere energiebronnen. Dit stimu-
leren we door inwoners te helpen met 
subsidies en informatie. Bijvoorbeeld 
door een energiecoach aan huis aan te 
bieden die op maat advies kan geven. 
Of door een klusjesman te faciliteren 
die simpele aanpassingen in de woning 
kan uitvoeren zoals radiatorfolie aan-
brengen of een waterbesparende 
douchekop plaatsen. En door een 
goedkope duurzaamheidslening aan te 
bieden waarmee bijvoorbeeld zonne-
panelen, dakisolatie of warmtepom-
pen kunnen worden aangeschaft en 
geïnstalleerd.

Eenzaamheid onder ouderen en jongeren 
is een stil maar groot probleem. We ken-
nen een aantal mooie initiatieven zoals 
het Broaipanneke, de Opstapbus, de 
Verhalenkamer & PotPourri. Waardevolle 
initiatieven die ervoor zorgen dat mensen 
elkaar kunnen ontmoeten en even uit 
hun isolement worden gehaald. Nieuwe 
initiatieven die hier aan bijdragen moe-
ten we ruimhartig stimuleren & facilite-
ren. Wij maken ons echter meer zorgen 
over de mensen die we niet bereiken met 
deze initiatieven. Mensen die niet naar 
een ontmoetingsplek willen of kunnen. 
Wij willen dat daar meer aandacht voor 
komt door in te zetten op signalering en 
maatwerk.

De kosten van WMO en Jeugd zijn flink 
gestegen, terwijl de bijdrage van Den 
Haag daalde. Lijst Riel Goirle vindt dat 
we de gemeentefinanciën structureel op 
orde moeten hebben en minder afhan-
kelijk zijn van de besluiten van het Rijk. 
Wij willen de rekening niet doorschuiven 
naar toekomstige generaties. Wij willen 
daarom kritisch kijken naar de uitgaven 
in het sociaal domein. Daar waar het 
verantwoord kan (menselijke maat) 
zoeken we de besparingen. De financiële 
situatie dwingt ons tot het maken van 
keuzes, maar niet ten koste van alles. 
We willen de woonlasten voor onze 
dorpsgenoten zo laag mogelijk houden.

     G0irle KIEST
GEMEENTE



Er zijn diverse landelijke subsidies
beschikbaar voor het verduurzamen 
van woningen. De VVD Goirle is geen 
voorstander van het geven van extra 
gemeentelijke subsidies. Eigenaren zijn 
zelf verantwoordelijk voor het reali-
seren van verbeteringen aan hun huis 
(en profiteren van de kostenbesparin-
gen die hieruit voortvloeien).

Eenzaamheid is een groot maatschap-
pelijk probleem. Dit probleem kunnen 
we als Goirlese gemeenschap alleen 
oplossen door meer naar elkaar om te 
zien. De gemeente Goirle kan hierbij 
helpen. Daarom zijn er diverse wijk-
centra en andere gebouwen met een 
maatschappelijke bestemming waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten en/
of activiteiten georganiseerd kunnen 
worden.

De VVD Goirle wil geen verdere verho-
gingen van (woon)lasten en een gezond 
financieel evenwicht tussen ambities, 
inkomsten en uitgaven. Bezuinigingen zijn 
alleen acceptabel daar waar de uitgaven 
van de gemeente Goirle te hoog zijn ten 
opzichte van vergelijkbare gemeenten. 
Bijvoorbeeld in het ‘sociale domein’ (o.a 
WMO, Jeugdzorg, etc.).

Pro Actief Goirle vindt dat de meeste 
winst is te behalen met isolatie van 
huizen en plaatsen van zonnepanelen 
op daken. Dat moet in ieder geval ook 
kunnen voor mensen met een klei-
ne beurs. Daarom moet er een goed 
bereikbaar subsidieloket komen waar 
iedereen geholpen wordt om subsidie 
of een duurzaamheidslening te rege-
len. Daarvoor moet ook duidelijk zijn 
wat mensen zelf moeten betalen en op 
welke manier, bijvoorbeeld door ver-
laging van de energiekosten dat terug 
verdiend wordt. Voor een groene partij 
als Pro Actief Goirle is dit niet meer 
dan vanzelfsprekend.

Onze bevolking vergrijst. Dat leidt tot 
meer behoefte aan sociaal contact, 
gezamenlijk dingen doen passend 
binnen de fysieke mogelijkheden die 
de verschillende senioren nog hebben. 
Daarvoor is een breed aanbod aan 
activiteiten gewenst dat verspreid over 
onze gemeente wordt aangeboden. 
Pro Actief Goirle vindt dat we daarvoor 
al onze sociale gebouwen moeten 
inzetten. Denk daarbij aan de klassieke 
buurthuizen zoals  de “Wildacker”, “De 
Deel”, maar ook aan de brede scholen, 
clubhuizen van de sportverenigingen, 
ontmoetingsruimtes in zorg- en 
wooncomplexen, de Leybron en het 
Jan van Besouw. 

In de huidige periode is bezuinigen de 
meest logische keuze. We besteden 
miljoenen meer dan ons omliggende 
gemeenten in WMO en jeugdzorg. De 
problematiek van onze jeugd en oude-
ren is echt niet in drie jaar dramatisch 
verslechterd. Er speelt dus duidelijk iets 
anders! Daarom vindt Pro Actief Goirle 
dat met de nieuwe monitor snel orde 
op zaken moet stellen en ongewenste 
uitgaven worden vermeden. Dat moet er 
toe lieden dat we niet gaan kaasschaven 
maar gericht bezuinigen waardoor de 
OZB op het huidige niveau kan blijven.

Klimaatverandering is de grootste uit-
daging van onze tijd. Het is onze plicht 
naar toekomstige generaties om hier 
iets aan te doen.
Daarom wil D66 Goirle:
• Dat er meer zonnepanelen op 

daken worden geplaatst doordat 
inwoners volledig ontzorgd worden 
bij het plaatsen van zonnepanelen.

• Dat er extra aandacht komt voor 
inwoners die niet zomaar (grote) 
investeringen kunnen doen voor 
het verduurzamen van hun woning.

Omdat ouderen veel dierbaren verlie-
zen, woont ongeveer de helft van de 
65-plussers alleen. Vooral voor hen is 
eenzaamheid een probleem. De ge-
meente kan in samenwerking met de 
Sociaal Culturele centra, sportvereni-
gingen en belangenorganisaties. 
D66 wil eenzaamheid tegengaan door 
ruimte te bieden voor ontmoetingen, 
ook met jongere generaties. Er moeten 
voldoende lokale ontmoetingsruimten 
zijn waar ouderen elkaar makkelijk 
kunnen ontmoeten en die overdag 
open zijn. 

Met gemeenschapsgeld moeten we effi-
ciënt omgaan. Dit vraagt om verantwoord 
begroten. We mogen de rekening niet 
doorschuiven naar volgende generaties. 
Lagere gemeentelijke belastingen zijn 
voor ons een uitgangspunt. Mits we onze 
rekeningen kunnen blijven betalen en zo 
invulling kunnen geven aan het beleid dat 
bij de gemeente Goirle past. 

Ja. De gemeente moet stimuleren dat 
huizen en bedrijven goed geïsoleerd 
zijn. Dat scheelt een hoop energie-
verbruik en geld. We moeten zo snel 
mogelijk van het gas af en overscha-
kelen op groene energie. Inwoners en 
ondernemers die het zelf niet kunnen 
betalen moeten geholpen worden met 
een subsidie of lening. Hiermee bestrij-
den we de klimaatcrisis en kunnen we 
energiearmoede voorkomen.

Ja. Wij willen eenzaamheid met voor-
rang aanpakken. Met beperkte mid-
delen kan de gemeente goede initia-
tieven stimuleren en ondersteunen. 
Voor veel mensen is het niet vanzelf-
sprekend om ergens op af te stappen. 
Een veilige, laagdrempelige ontmoe-
tingsplek kan het leven weer glans 
geven. Als je je welkom voelt, ben je 
energieker en gezonder. Daarom zijn 
wij blij met vrijwilligersinitiatieven als 
Potpourri, ‘t Broaipanneke en Met je 
Hart. Ook veel jongeren kampen met 
gevoelens van eenzaamheid. Daarom 
is het belangrijk dat er een jongeren-
honk blijft waar iedereen welkom is.

We moeten vernieuwen. Het sociaal 
domein is de grootste kostenpost. Daar-
om moeten we in de eerste plaats zor-
gen dat inwoners zo gezond, gelukkig en 
zelfredzaam mogelijk zijn. Investeer dus 
in fijne, groene buurten, goede wijkvoor-
zieningen, onderwijs, sport en cultuur. 
Pak armoedestress en complexe zorgvra-
gen sneller en effectiever aan. Dat kan 
de gemeente veel kosten besparen. De 
gemeente moet eerst eens goed om zich 
heen kijken. Er zijn legio voorbeelden 
in het land waar we ons voordeel mee 
kunnen doen.


