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Goirle spaart voor toekomst 
Onvoorspelbare extra inkomsten maar uitgeven in 2022 niet mogelijk 
 
Door een aantal ontwikkelingen houdt de gemeente Goirle geld over én kunnen we dit niet 
meteen uitgeven om onze ambities te realiseren. Dat vraagt om toekomstbestendig en 
verantwoord financieel beheer. Zodat we dit geld de komende jaren alsnog benutten om goede 
dingen te doen voor onze inwoners. Dat is de hoofdlijn van de tweede bestuursrapportage die het 
college aan de raad aanbiedt. 
 
Positief saldo 4,4 miljoen 
Uit de tweede bestuursrapportage blijkt dat de gemeente Goirle 2022 naar verwachting afsluit met 
een positief resultaat van 4,4 miljoen euro. Dit komt vooral door onvoorspelbare extra inkomsten 
vanuit het Rijk en lagere uitgaven in het sociaal domein.  
 
Reserveren voor onderwijshuisvesting en sparen 
Deze informatie komt zo laat in het jaar, dat bijsturen van beleid of prioriteiten in 2022 niet meer 
mogelijk is. Daarom stelt het college aan de raad voor om 2 miljoen te reserveren voor 
onderwijshuisvesting en de rest in de algemene reserve (de spaarpot) te stoppen.  
 
Toekomstbestendig en verantwoord 
Er komen nog besluiten met grote financiële consequenties aan in de komende jaren. Eén daarvan is 
het huisvestingsplan voor het onderwijs. Daarbij komt dat de gemeente doorlopend moet inspelen 
op ontwikkelingen zoals prijsstijgingen, schaarste in grondstoffen en arbeidsmarktkrapte. Dat brengt 
grote onzekerheden met zich mee voor onze inwoners, voor ons als gemeente en voor onze 
leveranciers.  
 
Door het geld tijdelijk opzij te zetten, kunnen we doordacht en toekomstbestendig doorwerken aan 
onze opgaven en ambities. We kunnen onze gemeentefinanciën op een later moment verantwoord 
en weloverwogen inzetten. 
 
Bezuinigingsopgave sociaal domein 2020 behaald 
Het college rapporteert in de tweede bestuursrapportage lagere verwachte uitgaven voor 
jeugdbeleid. Deze zijn voor een deel structureel. Dit komt bovenop de effecten van maatregelen om 
de uitgaven in het sociaal domein af te vlakken. We kunnen nu dus concluderen dat de 
bezuinigingsopgave van 775.000 euro in het sociaal domein uit 2020 is gerealiseerd. Dit is ook een 
teken dat we beter grip krijgen op onze uitgaven. 
 
De tweede bestuursrapportage komt op de agenda voor de oordeelsvormende raadsvergadering op 
29 november 2022. U vindt het document hier. 

 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Regiegroep/2022/7-november/17:30
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