
Memo          
 
Aan: Regiegroep 
Van: Griffier 
Betreft: Behandeling voorjaarsnota 
Datum: 7-4-2021 
 

 
De voorjaarsnota 
Op dit moment is de voorjaarsnota nog niet gereed. Onderdeel van de voorjaarsnota is, zoals altijd, 
de uitgangssituatie voor de begroting 2022. Daarbij is er oog voor mee- en tegenvallers, nieuwe 
wensen en verplichtingen. Doel van de voorjaarsnota is om richting te geven aan het college 
waardoor het college het begrotingsvoorstel kan opstellen. Het is inmiddels duidelijk dat de 
gemeente Goirle ook voor 2022 voor grote uitdagingen staat. Niet alleen voor de langere termijn, 
ook voor 2022 moeten keuzes gemaakt worden.  
 
Opzet van de voorjaarsnota 
Naast de uitgangssituatie voor de begroting 2022 is het de bedoeling dat bij de voorjaarsnota 
aandacht wordt besteed aan de opzet van de strategische discussie over de toekomst van Goirle. 
Deze strategische discussie is van groot belang voor de keuzes die uiteindelijk in de begroting worden 
gemaakt. De intentie is dat de uitkomsten van deze discussie ook betrokken worden bij de 
besluitvorming over de begroting. Deze discussie zelf vindt dus niet plaats bij de voorjaarsnota, maar 
op een later moment. 
 
Planning behandeling voorjaarsnota 
20 april: voorjaarsnota in het college, later die week toezending aan de regiegroep en raad. Tot 3 mei 
tijd voor technische vragen door de raad (periode met twee weekenden)  
 
26  april: bekijken in regiegroep hoe en wanneer we de voorjaarsnota gaan behandelen. Dit hangt 
vooral ook af van de inhoud van de voorjaarsnota. 
 
18 mei: Het college vergadert niet op 11 mei. Na de collegevergadering van 18 mei komen daarom 
de antwoorden op schriftelijke vragen beschikbaar.  
 
18 mei en 25 mei: zijn in het vergaderschema beschikbaar voor beeld en/of (twee keer) 
oordeelsvorming. Zoals het er nu naar uitziet kan de discussie beperkt blijven: kennis nemen en 
uitspreken van een aantal wensen rondom de uitgangssituatie en de opzet van de strategische 
discussie.  
Uitgebreid en tot in detail bespreken van concrete wensen en beleidsmaatregelen past niet bij de 
voorjaarsnota (dan wordt het de behandeling van een “begroting-light” – die in november nog eens 
wordt overgedaan). Vooralsnog lijkt enkel behandeling op 18 of 25 mei afdoende. Definitief moet de 
regiegroep op 26 april inschatten wat nodig is.  
 
8 juni besluitvorming: met algemene beschouwingen (?) en moties. De vraag is of de aard van deze 
nota zich leent voor algemene beschouwingen. De echte strategische keuzes worden immers niet nu 
gemaakt, maar op een later moment. Wanneer de regiegroep denkt dat algemene beschouwingen 



wel wenselijk zijn, is de aanbeveling om de raad nu al te informeren over aanvang van de vergadering 
van 8 juni om 16:00 uur – zodat de vergadering in twee delen kan worden gesplitst.  
 
 
Vraag aan de regiegroep 

• Kennisnemen van de opzet van de voorjaarsnota 

• Besluiten over de inrichting van de besluitvormende vergadering 8 juni: wel / geen 
beschouwingen 
  

 


