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Kennisnemen van
de bestuurlijke reactie op hoofdlijnen op de nota van de Rekenkamercommissie ‘Is de aansluiting te
maken’.
Datum

Inleiding
Gedurende het zomerreces heeft de conceptnota van de Rekenkamercommissie ‘Is de aansluiting te
maken’ voorgelegen voor een ambtelijke feitencheck. Direct daarna heeft het rapport voor
bestuurlijke hoor- en wederhoor voorgelegen bij de colleges van B&W. De van de betrokken
gemeenten ontvangen (bestuurlijke) reacties zijn integraal opgenomen in de bestuurlijke nota welke
op 14 oktober jl. door de Rekenkamercommissie is vastgesteld.
Informatie
Vanwege het samenvallen met het zomerreces, de prioritering voor strategische heroriëntatie, burap,
begroting en de doorontwikkeling P&C is door Goirle uitsluitend bestuurlijk procesmatig gereageerd
op het verzoek om een reactie op de conceptnota. Omdat de nota inmiddels is vastgesteld door de
Rekenkamercommissie vind het college een ambtelijke reactie op de feiten in de vastgestelde nota
niet zinvol meer. Wel heeft het college van B&W van Goirle inmiddels een inhoudelijk bestuurlijke
reactie op hoofdlijnen opgesteld. Het college heeft deze per brief van heden aan de
Rekenkamercommissie gestuurd en hoopt dat deze in de beraadslagingen kan worden meegenomen.
In bijlage treft u een kopie van deze brief.
Vervolg
Het moment van agendering in de raad is n.n.t.b. door de regiegroep.
Communicatie
N.v.t.
Bijlagen
Brief aan Rekenkamercommissie (ongetekende versie)
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Geachte heer Van Rietschoten,
Op 15 oktober jl. heeft uw Rekenkamer de Bestuurlijke Nota ‘Is de aansluiting te maken?’ naar een
herleidbare koppeling tussen gemeentelijke beleidsambities, financiën en uitvoering, vastgesteld. U
heeft de diverse colleges vooraf gevraagd een reactie te geven op de concept bestuurlijke nota. Wij
hebben u destijds geïnformeerd dat een reactie op dat moment niet mogelijk was, maar dat wij deze
graag zo spoedig mogelijk bestuurlijk wilden agenderen. Het college van de gemeente Goirle stuurt u
bijgaand alsnog zijn reactie en biedt zijn excuses aan voor de vertraagde aanlevering daarvan.
Waardevolle nota
Wij hebben de rapportage met belangstelling ontvangen en gelezen. Het merendeel van de door uw
Rekenkamer geschetste bevindingen in de rapportage is herkenbaar. Daarmee is de nota ook voor
onze gemeente zeker van waarde als handvat voor verbetering van planvorming van beleid in
samenhang met de doorontwikkeling van onze Planning & Control-cyclus. Ook in Goirle zien we dat
documenten uit de beleidscyclus in onvoldoende mate direct herleidbaar zijn naar de beleidsmatigeen financiële kaders en doelstellingen in begroting en jaarstukken. En ook andersom is er verbetering
vatbaar om ‘de aansluiting te maken’. Wij willen u daarom danken voor de nota, met haar hoofd- en
deelconclusies en daaraan verbonden aanbevelingen.
Lokale behoefte
Uw rekenkamercommissie hanteert voor de bestuurlijke nota het uitgangspunt ‘dat het meer in
overeenstemming is met het budgetrecht van de raad als begroting en jaarrekening gepresenteerd
worden op het concretere niveau van de taakvelden dan op het meer abstracte niveau van
programma’s en thema’s.’ De conclusie die u daaraan verbindt is er één die wij graag aan de raad
zouden voorleggen. Immers, het is de raad zelf die er op dit moment in de financiële verordening
voor kiest een indeling volgens het hogere abstractieniveau van programma’s en thema’s te
hanteren. Daarmee lijkt de raad invulling te willen geven aan een behoefte aan herkenbaarheid en
leesbaarheid voor de lokale situatie, terwijl tegelijkertijd voldaan wordt aan vereisten vanuit BBV.
Het goede gesprek
Een aansluiting tussen beleidsnota’s en P&C producten is o.i. optimaal als het voorziet in de
behoeften van hen die ermee werken. Daarom omarmt het college van Goirle de suggestie van de
rekenkamercommissie om samen met raad en/of audit comité ‘het goede gesprek’ te voeren over
verbeterkansen in de aansluiting. In welke mate een ideale aansluiting ook overeenkomt met de
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optimale aansluiting, zal uit dat gesprek moeten blijken. Daarbij zien we individuele verschillen bij
raadsleden m.b.t. behoeften in aggregatieniveau en kennis. Daarnaast zien we variëteit binnen de
gemeentelijke onderwerpen (niet alles is meetbaar) én moeten we realistisch zijn over de
verwachtingen van het tempo waarin organisatorisch in de behoefte kan worden voorzien. Die
variabelen samen zijn bepalend voor de mate waarin en de snelheid waarmee we verbeterslagen
moeten, willen en kunnen maken. De kunst is met elkaar een optimale aansluiting te vinden die
haalbaar, realistisch en passend is om zijn/haar rol te kunnen vervullen. Met het audit comité, maar
ook intern met de ambtelijke organisatie, voeren we overigens het gesprek over doorontwikkeling
van P&C, waarin een aantal aangedragen verbeterpunten een plek moeten krijgen, al langer. Na de
verkiezingen in maart 2022 kan ook de nieuwe raad, met zijn eigen behoeftes, daarin worden
betrokken.
Relatie met andere onderwerpen
U constateert in een aantal gevallen dat in Goirle de eerste ‘W’, namelijk ‘Wat willen we bereiken’ de
grootste aandacht krijgt in beleidsnota’s, zonder koppeling met beleidsinhoud en financiële
middelen. Eenzelfde constatering is mede aanleiding geweest om een strategische heroriëntatie te
willen voeren. Daarin zal de raad uiteindelijk richting geven over de koers voor Goirle: dat betekent
niet alleen weten ‘wat je wil bereiken’ maar ook inzicht in de maatschappelijke en financiële
consequenties die daarbij horen. We verkennen op dit moment met de raad de aanvullende
informatiebehoefte die daarvoor nodig is. Uw nota inspireert daarbij.
Daarnaast melden wij u dat in onze begroting 2022 de verplichte BBV-indicatoren zijn aangevuld met
een nieuwe set lokale beleidsindicatoren. Deze zijn nu opgenomen per programma en zijn meerjarig
weergegeven. In hetzelfde overzicht per programma is ook de benchmark voor gemeenten van
gelijke omvang en van Nederland opgenomen. Daarmee is een eerste stap gezet tot verdere
doorontwikkeling van indicatoren. De set zal de komende jaren verder worden aangevuld, zowel in
kwaliteit, in aantal als met nadere analyse en duiding.
Evenals de andere gemeenten zullen wij de aanbevelingen niet letterlijk overnemen, maar vooral
met elkaar – raad, college en ambtelijke organisatie- het gesprek voeren op welke wijze wij elkaar
optimaal in onze rol kunnen ondersteunen. De ‘bedoeling’ staat daarbij wat ons betreft centraal.
We hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders
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