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Nota van aanbieding 
 
 
 
Inleiding 
 
Hierbij ontvangt u de jaarstukken, met daarin de beleidsmatige en financiële verantwoording van het 
college van burgemeester en wethouders over het jaar 2021. We verantwoorden ons over de 
gerealiseerde doelstellingen en resultaten uit de programmabegroting 2021 en het bijbehorende 
dekkingsplan, zoals vastgesteld door de raad in november 2020. Dit is het laatste 
verantwoordingsdocument over de bestuursperiode met als titel 'Goirle: Duurzaam en Dienstbaar'. Op 
het moment dat u deze stukken ontvangt zijn de gemeenteraadsverkiezingen alweer enige tijd achter 
de rug. Een nieuwe raad, en een nieuw college, richten zich alweer op de realisatie van wettelijke taken 
en ambities uit een nieuw bestuursakkoord voor de periode 2022-2026.  
 
Het was opnieuw een bijzonder jaar met vele uitdagingen. Na de tweede kamer-verkiezingen liet de 
formatie van een nieuw kabinet tot het eind van het jaar op zich wachten. En dat, terwijl gemeenten 
in grote onzekerheid verkeerden omdat een aantal belangrijke besluiten in Den Haag werden 
aangehouden of (nogmaals) werden uitgesteld; denk aan de herverdeling van het gemeentefonds, de 
financieringssystematiek van het jeugdstelsel en de invoering van o.a. de Omgevingswet. Bovendien 
was ook in 2021 de impact van corona op de wereldeconomie, maar ook onze samenleving, enorm. 
We begonnen het jaar in een lockdown met zelfs een avondklok. Na versoepeling van de maatregelen 
in de zomerperiode volgde in het najaar van 2021 toch weer een terugval. Een grote tegenslag voor 
iedereen die daar in sociale, economische en/of maatschappelijke zin nadeel van ondervond en helaas 
nog ondervindt. Ook in Goirle beheerste de pandemie ons dagelijks leven. In de speciale corona-
paragraaf infomeren we u over de gevolgen van de coronapandemie voor onze gemeente. 
 
In deze jaarstukken verantwoorden we niet uitsluitend op de primaire begroting 2021, maar koppelen 
we meerdere P&C-documenten in de tijd aan elkaar. Zo proberen we, vooruitlopend op het 
doorontwikkelplan voor de Planning & Control cyclus, een completer beeld over 2021 te schetsen. 
Mogelijk constateert u dat het voorliggende stuk daardoor in omvang is toegenomen in vergelijking 
met vorig jaar. Dat is echter niet de oorzaak. We zijn ons ervan bewust dat meer tekst niet in lijn is met 
de beoogde doelstelling van kwalitatieve, transparante en compacte verantwoording, passend bij 
ieders rol, taak en verantwoordelijkheid. In een transitiefase van doorontwikkeling van P&C, waarin 
we ons momenteel bevinden, is dat echter onvermijdelijk. De begroting 2021 is immers opgesteld vóór 
die transitiefase, de effecten daarvan nemen we tijdelijk met ons mee. Onze verwachting is dat bij de 
verantwoording over 2022 alweer duidelijker zichtbaar is wat het resultaat van de ingezette 
verbeterslag is.   
 
Onze financiële positie zag en ziet er voor de korte termijn prima uit. We sloten het jaar 2021 af met 
een flink overschot. En ook in de begroting 2022 voorzagen we positieve cijfers voor het huidige 
begrotingsjaar. Ons langjarige perspectief ziet er, vanaf 2023, echter een stuk somberder uit. Naast 
het feit dat ons uitgavenpatroon onze inkomsten de afgelopen jaren oversteeg, spelen er grote 
opgaven en ontwikkelingen die impact op onze inkomsten -en daarmee het mogelijke 
bestedingspatroon- zullen hebben. Denk daarbij aan de herverdeling van het gemeentefonds, de 
herziening van financiering van de jeugdzorg en het sociaal domein, de klimaat- en 
woningbouwopgave,  de effecten van de coronapandemie en mogelijk een wereldwijde recessie ten 
gevolge van de inval in Oekraïne. Sowieso zal het nieuwe kabinet naar verwachting nog in 2022 een 
aantal besluiten nemen met een grote impact op onze langjarige financiële positie. We bereidden ons, 
op verzoek van de raad, daarom in 2021 al zo goed mogelijk voor door middel van de Strategische 
Heroriëntatie.  Daarmee richten we de blik op onze toekomst: een toekomst waarin we graag het dorp 
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willen zijn dat we ook kunnen zijn. Veerkrachtigheid en gezonde (financiële) weerbaarheid horen 
daarbij. Met de voorbereidingen in de Strategische Heroriëntatie legden we een solide basis voor de 
nieuwe raadsperiode, zodat de nieuwe raad kan besluiten én doen wat ze nodig vindt voor de 
toekomst van ons mooie dorp. 
 
Financiële analyse 
 
Hieronder gaan wij nader in op de financiële positie van onze gemeente. We presenteren u het 
jaarrekeningresultaat ten opzichte van de gewijzigde begroting, dit is na de laatste wijziging in de 2e 
bestuursrapportage 2021. 
 
Het jaarrekeningresultaat van 2021 bedraagt  € 2.398.000 voordelig. In 2021 zijn de wijzigingen 
gedurende het jaar uit de 1e bestuursrapportage (Burap) niet ten gunste van de algemene 
weerstandsreserve gebracht. Het resultaat uit de 1e Burap 2021 blijft hierdoor zichtbaar in het 
jaarrekeningresultaat en bedraagt € 20.308.  
In de 2e Burap 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd om het voordelig saldo van € 978.000 in de 
algemene reserve te storten. Het nog te verklaren deel van het jaarrekeningresultaat bedraagt 
daardoor € 1.420.000. 
 

Omschrijving  Bedrag  Bedrag 

Zuiver jaarrekeningresultaat 2021 2.398 

2e bestuursrapportage 2021 algemene weerstandsreserve -978 

Nog te verklaren jaarrekeningresultaat 1.420 

Verklaring:  

a. Jeugdzorg 201 

b. Salarissen en inhuur 111 

c. Leges vergunningen 268 

d. Exploitatie verharding wegen 63 

e. Algemene uitkering  607 

f. Onvoorzien  36 

g. Winstneming grondexploitaties 38 

h. Economische promoties  54 

i. Overige mutaties  42 

Jaarrekening resultaat 1.420 

 
Na het vaststellen van de 2e Burap 2021 was het verwachte jaarrekeningresultaat € 978.000 voordelig. 
Met het samenstellen van de jaarrekening is het resultaat voor 2021 nog voordeliger gebleken dan 
verwacht. De belangrijkste financiële afwijkingen staan in bovenstaande tabel. Hieronder is per 
afwijking een toelichting gegeven. In de programma's is een nadere financiële specificatie van de 
resultaten per programma en thema  te vinden.  
 
a. Jeugdzorg 
In de 2e Burap 2021 en in de raadsinformatiebrief Jeugdprognose tweede kwartaal 2021 is aangegeven 
dat we minder uitgaven voor de jeugdzorg verwachten. Begin 2022 is de 3e prognose jeugdzorg 2021 
ontvangen. Ook hierin zien we minder uitgaven dan begroot. Het voordeel is zichtbaar op de 
arrangementen, hier zien we een stijging in het aantal goedkopere arrangementen en zien we een 
minder snelle stijging in de duurdere arrangementen. We concluderen dat de kosten per cliënt lager 
zijn dan begroot. Daarnaast zien we ook een daling in de landelijke zorgkosten en verblijfskosten. De 
beheersmaatregelen van het lokaal opgave team blijken effect te hebben. We kunnen dit niet met 
zekerheid zeggen, omdat de effecten van corona, toename van wachtlijsten, uitgestelde zorg en 
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personeelstekort bij zorgaanbieders ook effect op het voordeel hebben. In 2022 houden we rekening 
met deze effecten en vooralsnog is heeft het voordeel op jeugd een incidenteel karakter. Op basis van 
de meest recente prognose hebben we onze verwachting voor de verschuldigde bijdrage over 2021 
incidenteel naar beneden bijgesteld met € 201.000.  
 
b. Salarissen en inhuur  
Het afgelopen jaar heeft krapte op de arbeidsmarkt ervoor gezocht dat vacatures minder snel werden 
ingevuld en passende inhuur niet altijd (tijdig) beschikbaar was. In de programmaverantwoording leest 
u op een aantal plaatsen de impact daarvan op realisatie van taken en ambities. Deze incidentele 
onderuitputting op de salarissen, inclusief cao-ontwikkelingen en inhuur derden van € 111.000 staat 
los van de gerealiseerde taakstelling op bedrijfsvoering in 2021. Die is immers gerelateerd aan 
daadwerkelijk geschrapte formatie.  
 
c. Leges vergunningen 
In 2021 zijn meer omgevingsvergunningen aangevraagd dan voorgaande jaren. De hogere inkomsten 
zijn in de 2e bestuursrapportage 2021 gemeld, maar niet financieel verwerkt in verband met een 
lopende bezwaarprocedure. In het jaarrekeningresultaat geeft dit een voordeel van € 268.000. 
 
d. Exploitatie verharding wegen 
Vanwege een hoog ziekteverzuim bij de aannemers konden er minder onderhoudswerkzaamheden 
aan verharde wegen uitgevoerd worden dan gepland. Hierdoor is het budget niet volledig benut. 
 
e.  Algemene uitkering 
In december 2021 is de decembercirculaire van het gemeentefonds ontvangen. Op basis van deze 
informatie is de algemene uitkering in 2021 substantieel hoger. De hogere uitkering wordt onder 
andere veroorzaakt door het 6e coronasteunpakket en diverse taakmutaties. Het 6e 
coronasteunpakket is toegevoegd aan de bestemmingsreserve coronamiddelen en zal vanaf 2022 
beschikbaar zijn. Ook is een bijdrage voor voorgaande jaren ontvangen.  
 
f. Onvoorzien 
In de financiële verordening 2019 van de gemeente Goirle staat geschreven, dat we voor onvoorziene 
uitgaven een post in de begroting opnemen. In 2021 is deze begrootte post € 72.000 niet ingezet. De 
helft van deze post onvoorzien heeft een structureel effect op het jaarrekeningresultaat, het betreft € 
36.000. De andere helft van de post, komt uit de algemene weerstandsreserve en hebben we niet 
onttrokken.  
 
g. Winstneming grondexploitatie 
In de Nota grondbeleid, welke de regelgeving van de BBV volgt, is bepaald dat over de gronden die in 
ontwikkeling zijn, jaarlijks een percentage van de winst wordt opgenomen. De gemeente Goirle 
ontwikkelt De Boschkens en voor 2021 is een winst berekend van € 38.000. 
 
h. Economische promoties 
In 2021 hebben we door de coronapandemie minder bij kunnen dragen aan evenementen, zoals de 
Streetrace en kermis. Doordat deze evenementen niet door zijn gegaan, zijn de uitgaven lager en heeft 
een voordelig effect van € 54.000. 
 
i. Overige mutaties 
In het jaarrekeningresultaat is voor € 42.000 aan overige mutaties opgenomen. 
 
  



4 
 

Reservepositie en weerstandscapaciteit 
In de toelichting op de balans is het verloop van de reserves zichtbaar. In onderstaande tabel laten we 
de ontwikkeling van de reservepositie zien. Als de raad volgens bijgevoegd voorstel besluit om het 
rekeningresultaat 2021 toe te voegen aan de algemene weerstandsreserve, heeft dat een positief 
effect op onze reservepositie.  
 

Bedragen * € 1.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Totaal reserves 31.381 31.544 30.491 31.242 23.283 21.907 19.508 

Algemene weerstandsreserve 4.421 4.402 5.579 7.392 5.833 4.532 4.492 

 
De ontwikkeling van de reservepositie was de afgelopen jaren niet gunstig. In 2019 en 2020 had de 
gemeente Goirle een negatief jaarrekening resultaat, hierdoor is de algemene weerstandsreserve 
gedaald. De negatieve resultaten uit voorgaande jaren hebben bijgedragen aan het inzetten van een 
bezuinigingsmonitor. Door het positieve jaarrekeningresultaat 2021 neemt de reserve toe. 
 
De weerstandscapaciteit van de afgelopen jaren staat in de volgende tabel. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ratio weerstandsvermogen 4,01 4,74 7,75 2,15 1,47 1,84 1,94 

Weerstandscapaciteit (*€ 1.000) 11.657 9.909 12.346 8.134 5.199 7.612 9.382 

 
De risico's voor de gemeente Goirle zijn de afgelopen jaren gelijk gebleven, maar ontwikkelingen om 
ons heen, waarop wij als gemeente Goirle geen invloed hebben, zoals de coronapandemie, oorlog 
tussen Rusland en de Oekraïne, vormen risico's die in het komend jaar en de jaren daaropvolgend 
meegenomen moeten worden. 
 
In 2021 zien we voor het eerst een afvlakking van de kosten in het sociaal domein. De 
beheersmaatregelen uit het lokaal opgaveteam lijken in de cijfers zichtbaar te worden. Het daarin 
besloten corona-effect is onduidelijk, we hopen in 2022 dat de afvlakking van de kosten zich voortzet. 
In de ombuigingsmonitor, welke u in de bijlage kunt vinden, is de realisatie en voortgang van de 
ingeboekte bezuinigingsmaatregelen toegelicht. De implementatie van en uitvoering geven aan de 
Omgevingswet zorgt ook voor onzekerheid. De wet is wederom uitgesteld en de onzekerheid duurt 
voort. Daarnaast hebben we ook het financieel risico van de herverdeling van het gemeentefonds. In 
2021 veranderde het nadelig effect voor Goirle en nog steeds is niet zeker wat het effect uiteindelijk 
zal zijn. We bereiden ons voor op een substantiële terugval van onze inkomsten tussen de € 2 en € 3 
miljoen per jaar. Bovendien moeten we ons mogelijk voorbereiden op aanvullende 
(vervangings)investeringen welke nog niet in de meerjarenramingen zijn opgenomen. Ook heeft de 
coronapandemie en de oorlog van Rusland met Oekraïne een nadelig effect op het prijspeil. Dat 
betekent dat de meerjarige ramingen waarmee wél al rekening is gehouden in de begroting mogelijk 
moeten worden bijgesteld, met een nadelig effect op onze exploitatieruimte.  
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Leeswijzer 
 
 
Jaarverslag 
De ambities, indicatoren en de activiteiten uit de begroting 2021 zijn het uitgangspunt voor het 
behaalde resultaat in de programma's en thema's. Wij geven u inzicht in de resultaten aan de hand 
van de volgende vragen: Wat waren onze ambities? Welke resultaten wilden we bereiken? Hoe hebben 
we dit bereikt of wat hebben we niet bereikt? En wat heeft het gekost?  
 
Ieder programma leiden we in met de ambities uit 2021. We kijken naar ontwikkelingen in 2021 en 
benoemen de verbonden partijen. 
 
Bij de thema's vermelden we realisatie of voortgang van: 

• De beoogde resultaten en activiteiten uit de begroting 2021; 

• De resterende werkzaamheden uit 2020 en de budgetoverheveling 2020-2021; 

• Een aantal afwijkingen/risico's die genoemd zijn in de 1e en 2e bestuursrapportage 2021.  
 

Wij informeren u over de realisatie hiervan per einde jaar 2021. Waar mogelijk nemen we daarbij ook 
de lokale indicatoren, zoals benoemd in de begroting 2021, op. De verplichte BBV-indicatoren worden 
per thema gepresenteerd. Per indicator worden de landelijke cijfers en meest actuele lokale cijfers 
weergegeven. Ook vindt per thema een toelichting op de financiële afwijkingen plaats. De 
verantwoording van afwijkingen vindt op thema en op taakveld plaats en de toelichting op de 
afwijkingen is ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021. Ook presenteren wij in de tabel bij de 
programma’s de gegevens uit de jaarrekening 2020. 
 
Paragrafen 
In dit deel van de jaarstukken zijn de verplichte paragrafen volgens de BBV opgenomen. De paragrafen 
bevatten de wettelijk verplichte informatie. Naast de verplichte paragrafen is de paragraaf Covid-19 
toegevoegd.  
 
Jaarrekening 
De jaarrekening bevat de balans en de programmarekening en de toelichting daarop. De 
programmarekening bevat een toelichting volgens de voorschriften van de BBV op hoofdlijnen en 
belangrijke afwijkingen die nog niet in de 1e of 2e bestuursrapportage 2021 zijn benoemd. 
 
Legenda 

• In de financiële overzichten zijn de verschillen met een minteken een nadeel en zonder teken een 
voordeel. 

 Nadeel:  een verhoging van de lasten of een verlaging van de baten. 

 Voordeel:  een verlaging van de lasten of een verhoging van de baten. 

• De bedragen in de tabellen en grafieken worden, tenzij anders vermeld, afgerond in duizenden 
euro's. Optellingen kunnen een beetje afwijken door de afrondingen. 

• De toelichting op de verschillen is in hoofdlijnen. 

• De afwijkingen groter dan € 25.000 per taakveld of politiek relevant worden toegelicht. 

• De begroting inclusief begrotingswijzigingen (tot en met 2e bestuursrapportage) zijn opgenomen. 
Afwijkingen worden gepresenteerd ten opzichte van de laatste begrotingswijziging. 
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Jaarverslag programma's  
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Programma 1 Inwoner 
 

 
In het programma Inwoner verbinden we het sociaal-maatschappelijk veld met elkaar. We hebben het 
dan over de onderdelen Wmo, jeugd, onderwijs, sport, cultuur, gezondheid, inkomen en re-integratie. 
De afgelopen jaren nam de druk op het sociaal domein in lijn met de landelijke trend enorm toe. Dit is 
op alle taakvelden merkbaar, ook in 2021. In Goirle vragen onderwerpen als vergrijzing, eenzaamheid 
en toename van jongeren met complexe hulpvragen speciale aandacht.   
 
In 2021 stelden we de nieuwe visie op het sociaal domein vast: Goirle Glanst. Hierin vertalen we onze 
ambities naar doelstellingen: het vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners, het 
bevorderen van maatschappelijke participatie en versterken van de kracht van de samenleving. Wij 
willen een gemeente zijn waar jeugd gezond en veilig opgroeit en volwassenen fysiek en mentaal 
gezond ouder worden in een gezonde en veilige leefomgeving. We zetten in op positieve gezondheid, 
normaliseren en een gezonde sociale basis met financieel evenwicht.  
De visie werkten we verder uit in: 

• Een uitvoeringsagenda, waarin beschreven is wat we komende jaren gaan doen om de 
doelstellingen te bereiken. 

• Een cultuurnota, waarin de uitgangspunten van de visie zijn meegenomen.  

• Een integrale opdracht voor de inkoop van het voorliggend veld lokaal. Deze inkoopopdracht is 
afgerond en de inkoop is op 1 januari 2022 gestart.  

• Een integraal regionaal inkooptraject op het gebied van Wmo, jeugd, beschermd wonen en 
dagbesteding. Hierin spelen de ontwikkelingen van positieve gezondheid en normaliseren een rol. 
Ook in de lokale aanbesteding voorliggend veld speelden deze ontwikkelingen een rol. 

• Een pilot vroegsignalering van schulden. Deze ging in 2021 van start. Hierbij worden financiële 
problemen in een vroegtijdig stadium gesignaleerd en actief opgepakt samen met de inwoners. 
We dragen hiermee bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners door met hen mee 
te zoeken naar een passende oplossing. Dit is in lijn met de toekomstige rijksontwikkelingen. We 
evalueren de pilot in 2022. 

 
De rijksontwikkelingen hebben invloed op het sociaal domein. Komende jaren ligt de nadruk op het 
intensiveren van armoede- en schuldenaanpak, toezicht en handhaving op (jeugd)zorg, de nieuwe wet 
inburgering 2022, een beter werkend en betaalbaar jeugdstelsel (‘hervormingsagenda jeugdstelsel’) 
en het stimuleren van loonkostensubsidies. Het abonnementstarief Wmo staat ter discussie.  
 
Samen met onze verbonden partijen 
De beoogde resultaten en ambities behalen we niet alleen met de inzet van onze medewerkers, de 
inwoners en ondernemers, maar ook met onze verbonden partijen. Een verbonden partij is een 
privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel 
belang heeft. Voor dit programma zijn dat de volgende organisaties: 
- GGD Hart voor Brabant (Tilburg): Een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg Regio 

Hart van Brabant.  
- Diamantgroep (Tilburg): Bieden van participatiekansen aan mensen met een afstand tot de   

arbeidsmarkt. 
- Midpoint (Tilburg): Bevorderen en stimuleren van regionale economische ontwikkelingen in de 

regio Hart van Brabant.  
- Regionale Ambulance Voorziening (Tilburg): Verlenen van ambulancezorg. 
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Thema-indeling 
De verantwoording over de realisatie van de doelstellingen hebben we aan de hand van de door de 
raad vastgestelde thema-indeling geformuleerd:  
 
1.1. Preventie 
1.2. Onderwijs 
1.3. Zorg en activering 

 

Wat heeft het gekost? 
 
 
 

Rekening 2020 
Begroting 2021 

voor wijziging 
Begroting 2021 

na wijziging 
Rekening 2021 

Totaal lasten 35.513 33.565 34.218 34.312 

Totaal baten 7.936 5.074 5.741 6.841 

Saldo programma -27.576 -28.490 -28.477 -27.471 
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Thema 1.1 Preventie 
 
 
Beleidsverantwoording 
 

  

Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

Wijkteams  

We stellen de visie sociaal domein "Goirle 
Glanst" 2022-2026 op en laten deze door de 
gemeenteraad vaststellen. 

In oktober 2021 stemde de gemeenteraad in 
met de visie sociaal domein. Bij het opstellen 
van de visie betrokken we alle belangrijke 
partners.  

We ronden de aanbesteding algemene 
voorzieningen, voorliggend veld lokaal af. 

In december 2021 gunden we de aanbesteding 
voorliggend veld voor de lokale voorzieningen 
aan hoofdaannemer ContourdeTwern. Vanaf 1 
januari 2022 voert ContourdeTwern alle 
werkzaamheden in het voorliggend veld uit, in 
samenwerking met onderaannemers. 

We maken een plan dat voor een duurzame, 
effectieve aanpak om eenzaamheid te 
doorbreken zorgt en aansluit bij de lokale 
omstandigheden. 

Lokaal zetten we samen met onze partners en 
vrijwilligersorganisaties in op het in verbinding 
blijven met onze kwetsbare inwoners. We 
zochten naar mogelijkheden om in coronatijd 
elkaar toch te ontmoeten. 
Daarnaast benoemden we eenzaamheid als 
speerpunt in de vastgestelde beleidsvisie Goirle 
Glanst. Hier staat beschreven wat we gaan 
doen. De uitvoering hiervan ligt bij onze 
samenwerkingspartners in het voorliggend 
veld. Wij houden hierop regie. 

De burgerinitiatieven die een bijdrage leveren 
aan de doelstellingen van Back tot Basics nemen 
toe en overige burgerinitiatieven zijn 
gestimuleerd. 

Afgelopen jaar was wederom een bewogen 
jaar; ook voor de burgerinitiatieven. Veel 
burgerinitiatieven moesten hun activiteiten 
anders vormgeven en vaak konden activiteiten 
niet doorgaan door corona. De gemeente en 
ContourdeTwern in opdracht van de gemeente 
Goirle ondersteunden de burgerinitiatieven en 
stimuleerden hen om op een creatieve manier 
contact te houden met hun deelnemers. Ook 
ontstonden er juist nu nieuwe initiatieven. 
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Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

We implementeren de resultaten van de pilot 
Smart Start Goirle, die zich richt op 
onderwijsachterstanden en voorzieningen 
gebruik. 

In 2021 deden we een aanvullend lokaal 
dataonderzoek. Centerdata presenteerde de 
onderzoeksresultaten in juni 2021 aan 
professionals en bestuurders werkzaam in het 
onderwijs, kinderopvang en bij de gemeente 
Goirle. In 2022 vervolgen we de ontwerpfase, 
door het organiseren van "design thinking 
sessies" met de verschillende partners 
(onderwijs, jeugdzorg, ouders). Hierbij wordt 
door creatief denken over de opgehaalde data 
een eindproduct ontworpen (een voorbeeld 
kan zijn een werkwijze -bijvoorbeeld zoals 
Team op Maat in Tilburg- of een product zoals 
de ‘hallo jij’ app in Heusden).  

We starten met Maatpact fase 3. De beleidsverantwoording staat in thema 1.3 
Zorg en Activering. 

Cultuurpresentatie, -productie, -participatie  

We stellen de beleidsnota cultuur op en laten 
deze door de gemeenteraad goedkeuren. 

In 2021 stemde de gemeenteraad in met de 
cultuurnota. Het document stelden we op in co-
creatie met de culturele partners in de 
gemeente Goirle. 

De realisatie van het standbeeld Ireen Wüst. De raad stelde in 2018 budget beschikbaar voor 
het laten maken, plaatsen en onthullen van een 
standbeeld voor Ireen Wüst. Het beeld is 
gemaakt en de fundering is geplaatst. Vanwege 
corona vond plaatsing en onthulling van het 
beeld nog niet plaats. Dit is verplaatst van 
maart 2021 naar 21 mei 2022. 
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Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

Sportbeleid en activering  

Samen met de sportpartners in Goirle gaan we 
uitvoering geven aan de ambities die in het 
lokale sportakkoord 2020 zijn genoemd. 

In 2021 gaven we uitvoering aan een aantal 
ambities zoals benoemd in het lokale 
sportakkoord (looptijd 2020-2022). We 
noemen:  

• Aanstelling coördinator, ook 
verenigingsondersteuner, die de acties 
aanjaagt en monitort en verenigingen 
ondersteunt; 

• Organisatie verenigingscafé en een 
bijeenkomst in het kader van een veilig 
sportklimaat; 

• Formatie van kernteam (naast de 
coördinator sportakkoord bestaand uit 
gemeente, sportverenigingen, 
buurtsportcoach en consulent 
aangepast sporten) dat besluit over 
ingediende aanvragen voor het 
uitvoeringsbudget (Rijksmiddelen); 

• Ondersteuning verenigingen (onder 
andere in het kader van 
jeugdledenwerving, vrijwilligersbeleid, 
vandalisme), aandacht voor gezonde 
sportomgeving, zichtbaarheid van 
sport- en beweegaanbod en financiële 
toegankelijkheid.  

Volksgezondheid  

We zetten in op een rookvrije omgeving om het 
bewust zijn van de inwoners te vergroten en het 
aantal rookvrije zones neemt toe. 

Op dit moment is er onder andere bij 
verenigingen en instellingen weinig animo voor 
initiatieven die de rookvrije omgeving 
bevorderen. Daarnaast zijn de activiteiten ten 
aanzien van een rookvrije omgeving zoals 
opgenomen in het lokaal preventieakkoord 
vanwege corona grotendeels niet doorgegaan. 
Sportverenigingen maakten helaas in 2021 nog 
geen gebruik van het aanbod om een bord 
“rookvrije omgeving” te plaatsen. Dit laatste 
ondanks dat in het sportakkoord de ambitie 
“rookvrij opgroeien bij rookvrije sportclub en 
een gezonde sportkantine bij verenigingen” is 
opgenomen. Verenigingen lijken tijdens en 
door corona andere prioriteiten te stellen. 

Overige  

Het lokaal opgaveteam gaat de 
beheersmaatregelen uitwerken en borgen en de 
implementatie van de maatregelen aanjagen. 

In thema 1.3 Zorg & Activering beschrijven we 
de beheersmaatregelen lokaal opgaveteam  

De doorontwikkeling van 't Loket is in 2020 door 
corona niet volledig uitgevoerd en zal in 2021 
uitgevoerd worden. 

In thema 1.3 Zorg & Activering lichten we de 
stand van zaken over 't Loket toe. 
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Beleidsindicatoren BBV 
 

1.1 Preventie               

   Gemeente Goirle Geheel Nederland 

BBV-Indicatoren (Bron: 
waarstaatjegemeente.nl) 

Eenheid 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 Niet-sporters % n.b. n.b.  n.b. n.b. n.b. n.b. 

 
Wat heeft het gekost? 
 
 
 

Begroting 2021 
Begroting 2021 

na wijziging 
Rekening 2021 Verschil 

Lasten 4.497 4.676 4.644 32 

Baten 549 642 676 34 

Gerealiseerd resultaat -3.948 -4.034 -3.968 66 

 
Financiële toelichting 
 

Lasten 32 voordeel S/I 

Meerdere taakvelden   

- Budgetoverheveling volgens raadsbesluit 8 februari 2022: 
Ireen Wüst € 25.000. 
Project vroegsignalering € 30.000. 55 I 

- Door krapte op de arbeidsmarkt vulden we in 2021 vacatures minder snel in. 85 I 

- Diverse mutaties kleiner dan € 10.000. 21 I 

Sportaccommodaties     

- Vooruitlopend op het herstel en de aanleg van kunstgrasvelden bij de Mixed 
Hockey Club Goirle hebben onderzoek en reparaties plaatsgevonden.  -33 I 

- De gemeente Goirle vroeg bij het Ministerie van VWS een specifieke uitkering 
IJsbanen en Zwembaden voor LACO aan en ontving die ook. De uitgaven en 
inkomsten verbonden we aan elkaar en verrekenden we met elkaar. -27 I 

- Het onderhoud op de sportvelden door de Diamantgroep was hoger door 
regenval. Ook is een andere methode toegepast om de groei van onkruid te 
minimaliseren.  -12 I 

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie     

- We betaalden minder uit aan subsidies in verband met het niet plaatsvinden van 
activiteiten door corona. 16 I 

Wijkteams     

- In 2021 hebben we de taakstelling van het lokaal opgaveteam bereikt. In de 2e 
bestuursrapportage 2021 is gemeld dat we een bezuiniging van € 636.000 
realiseren. Bij het samenstellen van de jaarrekening concludeerden we een 
voordeel van € 200.000 op jeugdzorg, deze is in thema 1.3 verwerkt en daarom is 
hier een nadelig saldo zien. In de bijlage ombuigingsmonitor staat de uitgebreide 
toelichting op de taakstelling lokaal opgaveteam.  

-140 I 

- In 2021 waren er als gevolg van de coronapandemie onvoldoende mogelijkheden 
om het budget voor opleidingen, innovatie, advies en onderzoeken volledig in te 
zetten.  67 I 
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Baten  34 voordeel S/I 

Meerdere taakvelden   

- Diverse mutaties kleiner dan € 10.000. 22 I 

Sportaccommodaties     

- De gemeente Goirle heeft bij het Ministerie van VWS een specifieke uitkering 
IJsbanen en Zwembaden voor LACO aangevraagd en ontvangen. De uitgaven en 
inkomsten verbonden we aan elkaar en verrekenden we met elkaar. 27 I 

- We ontvingen minder huur door corona, sporthal de Haspel was de eerste 5 
maanden van 2021 gesloten. -39 I 

Wijkteams     

- Eind 2021 zijn kosten doorbelast van inhuur personeel in GHO verband. 24 I 
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Thema 1.2 Onderwijs 
 
 
Beleidsverantwoording 
 

  

Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

Onderwijsbeleid en leerlingzaken  

We ronden de pilot de proeftuin kansenteams 
af. 

De proeftuinen rondden we succesvol af en we 
presenteerden de uitkomsten op 25 november 
2021 aan alle partners die werken met 
kinderen. In 2022 gaan we aan de slag met het 
verder uitrollen van de uitkomsten. Dit borgen 
we in de Lokale Educatieve Agenda. 

We implementeren de onderwijsdoelen en 
samenwerkingsafspraken die vastliggen in een 
nieuwe Lokale Educatieve Agenda Goirle 2021-
2025. 

We werkten in 2021 samen met de partners 
die zich bezighouden met kinderen, in drie 
bijeenkomsten, aan een gezamenlijk 
geformuleerde Lokale Educatieve Agenda 
(LEA) 2022-2026. Eind december 2021 
stuurden we de concept LEA voor advies naar 
de participatieraad. Doordat we ons moesten 
focussen op de noodopvang van kinderopvang 
/ onderwijs en andere corona gerelateerde 
thema's is dit proces iets vertraagd. De LEA 
komt naar verwachting in het tweede kwartaal 
van 2022 voor besluitvorming naar uw raad.  

We bereiden de aanbesteding Voorschoolse 
educatie bij Humankind voor. 

We voerden in 2021 gesprekken met één 
nieuwe marktpartij en de huidige aanbieder 
Voorschoolse Educatie. We gaan in 2022 
verder met deze gesprekken.  

We laten het Regionaal Plan Educatie 
Basisvaardigheden 2021 – 2024 voor de 
duurzame bestrijding van laaggeletterdheid 
vaststellen en voorzien van een lokale 
uitvoeringsparagraaf. 

We spraken regionaal af geen lokale 
uitvoeringsparagraaf te maken, maar een 
intern plan laaggeletterdheid. Hierin 
beschrijven we hoe de gemeente werkt aan de 
duurzame bestrijding van laaggeletterdheid. 
Dit plan bevat interne acties en acties voor het 
voorliggend veld. Het interne plan 
laaggeletterdheid stelden we op. Daarnaast is 
er een lokaal uitvoeringsplan opgesteld met 
het taalnetwerk Goirle. 
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Beleidsindicatoren BBV 
 

1.1 Onderwijs               

      Gemeente Goirle Geheel Nederland 

BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) Eenheid 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

2 Absoluut verzuim leerplichtige leerlingen Aantal 1,5 n.b. n.b. 1,9 2,4 2,4 

3 Relatief verzuim leerplichtige leerlingen Aantal 15 14 14 23 26 26 

4 Vroegtijdig schoolverlaters zonder 
startkwalificatie (vsv'ers) 

% 1.8% 1.3% 1.3% 2,0% 1,70% 1,70% 

 
Wat heeft het gekost? 
 
 
 

Begroting 2021 
Begroting 2021 

na wijziging 
Rekening 2021 Verschil 

Lasten 2.538 2.526 2.410 116 

Baten 174 174 181 6 

Gerealiseerd resultaat -2.364 -2.352 -2.230 122 

Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

Het aantal laaggeletterde volwassenen neemt 
niet toe. 

Het taalnetwerk in Goirle zorgt voor de lokale 
aanpak rondom laaggeletterdheid en biedt 
gratis ondersteuning voor inwoners. Het 
taalhuis (onderdeel taalnetwerk) hielp 26 
inwoners en bereikte 25 inwoners tijdens de 
taalmarkt. Begin 2021 was het taalhuis 
vanwege Corona dicht. 
 
Op 29 september 2021 ondertekenden wij als 
gemeente Goirle de ‘Aanpak Midden-Brabant 
maakt het duidelijk’. Door ons te verbinden 
aan de aanpak maken we de belofte helder te 
communiceren, het mogelijk maken van 
persoonlijk contact, inwoners door te 
verwijzen naar een Taalhuis en aandacht te 
hebben voor laaggeletterdheid.  

We bieden noodopvang voor kinderen van 
ouders met een cruciaal beroep. 

Noodopvang is begin 2021 gerealiseerd en ook 
weer afgeschaald. Ouders die daar recht op 
hadden zijn door de gemeente gecompenseerd 
voor de kosten peuteropvang.   

Onderwijshuisvesting  

We nemen een besluit over de vervangende 
huisvesting voor het Mill Hillcollege. 

We namen hierover nog geen besluit. Het 
Integraal Huisvestingsplan is nog niet 
vastgesteld.  Gesprekken hierover zijn gaande. 

We stellen het Integraal Huisvestingsplan 
PO/VO 2021-2030 op en stellen deze 
vaststellen. 

Als gevolg van personele en bestuurlijke 
wisselingen is er vertraging opgelopen bij het 
opstellen van het Integraal Huisvestingsplan 
(IHP). In 2022 zullen we een plan voorleggen 
aan de raad.  
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Financiële toelichting 
 

Lasten  116 voordeel S/I 

Meerdere taakvelden   

- Door krapte op de arbeidsmarkt vulden we in 2021 vacatures minder snel in. 112 I 

- Diverse mutaties kleiner dan € 10.000. 19 I 

Onderwijshuisvesting     

- De afschrijvingen voor het openbaar onderwijs zijn hoger dan geraamd. -51 I 

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken     

- De scholen waren begin en eind 2021 gesloten door corona. De noodopvang 
peuters hebben wij alleen in het begin van 2021 moeten opstarten aan het 
einde van 2021 niet meer. Hierdoor waren niet alle middelen benodigd. 

23 I 

- Het aantal leerling speciaal onderwijs wordt bij de begroting geschat, eind 
2021 bleek het aantal leerlingen lager dan verwacht. 

13 I 
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Thema 1.3 Zorg en activering 
 
 
Beleidsverantwoording 
 

Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

Meerdere taakvelden  

Het lokaal opgaveteam heeft met een groot 
aantal maatregelen gezorgd voor meer grip op 
de uitgaven, terugdringen van tekorten en 
monitoring. 

De effecten van de beheersmaatregelen zijn 
regionaal en lokaal zichtbaar. Door strenger 
aan de poort te zijn, normaliseren en de inzet 
van PHO-GGZ jeugd,  namen we binnen de 
regionale jeugdzorg een afname van de 
duurdere arrangementen waar.  

Door middel van een pilot hebben we 
geëxperimenteerd met de nieuwe 
organisatiestructuur voor de toegang sociaal 
domein en hebben op basis van een evaluatie 
een besluit genomen hoe deze te organiseren 
voor de komende jaren.  

De pilot is geëvalueerd en de evaluatie zonden 
we in september naar het college en in oktober 
naar de raad.  
De bevindingen wogen we mee in het 
formuleren van de aanbestedingsopdracht 
voor de uitvoering van de toegang en het 
voorliggend veld per 2022. Hiertoe 
ondertekenden we het contract eind 
december.  

We hebben actief gestuurd op de inzet van een 
sociaal netwerk, eigen kracht en het benutten 
van algemene voorzieningen, zodat er minder 
toeleiding naar maatwerkvoorzieningen was. 

In 2021 stuurden we meer op voorliggende 
voorzieningen. Om dit verder door te kunnen 
voeren namen we in de vastgestelde 
beleidsvisie Goirle GLANST drie ontwikkellijnen 
aan die dit verder stimuleren.  
Onze samenwerkingspartner heeft ook als 
opdracht om minder inwoners toe te leiden 
naar maatwerkvoorzieningen door beter 
preventief te werken en beter te sturen op 
voorliggende voorzieningen. 

We werken de actiepunten uit de regiovisie 
beschermd wonen, maatschappelijke opvang, 
preventieve GGZ en verslavingszorg uit. 

We legden de regiovisie met daarin de 
richtinggevende kaders en de 
uitwerkingspunten aan de  
gemeenteraad voor.  De raad stelde de visie 
vast in december 2021.  

We scoren voldoende op alle onderdelen in de 
cliëntervaringsonderzoeken Jeugd, Participatie 
en Wmo. 

Deze ambitie is behaald in het Wmo 
cliëntervaringsonderzoek over 2020, dat is 
uitgevoerd in 2021. We informeerden de raad 
hierover met een raadinformatiebrief en een 
factsheet. Het enige onderwerp waarop de 
score nog achterblijft is de bekendheid met de 
onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit 
onderwerp  ontwikkelen we door in het project 
‘koploper gemeente'. In 2021  startten we ook 
een continumeting naar de cliëntervaringen 
met de toegang tot Wmo voorzieningen. Een 
rapportage daarover volgt in 2022. Voor de 
Participatiewet en de Jeugdwet hielden we in 
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2021 geen cliëntervaringsonderzoeken, omdat 
dit geen wettelijke verplichting is. 

Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

Als koploper gemeente hebben we het thema 
onafhankelijke cliëntondersteuning verder 
doorontwikkeld. 

Het project “koploper gemeente 
onafhankelijke cliëntondersteuning” is eind 
2019 gestart en loopt door tot september 
2022.  
Het project is gericht op een betere 
communicatie en bekendheid van 
onafhankelijke cliëntondersteuning en het 
werven van vrijwilligers die zich willen laten 
opleiden tot onafhankelijke 
cliëntondersteuning.  

Arbeidsparticipatie  

We implementeren de nieuwe wet Inburgering 
en een vernieuwende aanpak op het gebied van 
inburgering  

De inwerkingtreding van de nieuwe Wet 
inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022. 
We stelden het beleidskader inburgering op en 
raadpleegden hiervoor de relevante partners. 
De vaststelling volgt in het eerste kwartaal van 
2022. Er zijn werkgroepen opgezet voor de 
verdere implementatie. 

We doen een brede intake, waarin we alle 
leefgebieden van de inburgeringsplichtige in 
beeld brengen. 

Alle inburgeringsplichtigen volgden in 2021 
een brede intake. De brede intake is een 
onderdeel van de nieuwe Wet inburgering en 
is daarin geïmplementeerd. 

We ontwikkelen in regionaal verband duale 
trajecten op het gebied van inburgering, waarin 
het leren van de taal en participatie 
samengaan. 

We namen dit op in het inkooptraject bij de 
nieuwe Wet inburgering. 
 
 

Het aantal vergunninghouders dat binnen 3 
maanden na huisvesting start met een 
inburgeringstraject, gerekend vanaf 1 juli 2021 
neemt toe. 
 
 

We nemen sinds 1 juli 2021 bij alle 
vergunninghouders die aan de gemeente 
Goirle zijn gekoppeld, in het 
asielzoekerscentrum (AZC) een brede intake af. 
Hierdoor is het mogelijk dat de 
vergunninghouders nog voor of kort na hun 
huisvesting in de gemeente Goirle al kunnen 
starten met een inburgeringstraject. 

We geven uitvoering aan het plan voor een 
sluitende aanpak van het integratievraagstuk 
van vergunninghouders. 

We hebben de sluitende aanpak verweven in 
het beleidsplan inburgering zodat de integrale 
aanpak ook in de toekomst gewaarborgd is. 
Vanwege de coronapandemie, de 
voorbereidingen op de nieuwe Wet 
inburgering en de aanbesteding van het 
voorliggend veld hebben we niet alle 
interventies uit kunnen zetten voor deze 
groep.  

We zijn zowel beleidsmatig als in de uitvoering 
gereed om per 1 januari 2022 de nieuwe wet 
inburgering toe te passen. 

De beleidsstukken zijn in 2021 voorbereid. De 
vaststelling ervan vindt in de maand januari 
2022 plaats. 
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Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

Het aantal begeleidingen naar werk en het 
aantal begeleidingen naar onbetaalde arbeid 
nemen toe. 
 
 

In 2021 zagen we dat het aantal begeleidingen 
naar werk niet is toegenomen, maar de 
intensiviteit van de begeleidingen naar werk 
wel. De inwoners die we direct of vrij snel 
kunnen plaatsen naar werk zitten momenteel 
nauwelijks meer in ons uitkeringsbestand. De 
inwoners die overblijven zijn lastiger te 
bemiddelen naar werk en daardoor zijn die 
trajecten intensiever. Daarnaast zien we een 
toename in het aantal inwoners met een 
doelgroepindicatie. Daarbij stopt de 
begeleiding niet bij een plaatsing. 

Het aantal jongeren tot 27 jaar die gebruik 
maken van een uitkering en binnen 4 maanden 
betaald of onbetaald werk, scholing of 
begeleiding of zorg ontvangen neemt toe. 
 
 

Het lukt om jongeren tot 27 jaar binnen 4 
maanden te plaatsen op betaald of onbetaald 
werk, scholing of begeleiding of zorg. Wel zien 
we een toename in het aantal jongeren die zich 
melden voor een uitkering waar sprake is van 
multiproblematiek. Vanwege de krapte op de 
arbeidsmarkt komen jongeren zonder extra 
ondersteuning sneller aan het werk en melden 
zich dus nog zelden voor een uitkering. 

Inzet koolmeesmiddelen 2019 voor opvang 
vluchtelingen en statushouders. 

De middelen Koolmees bestemden we om de 
'ondertussengroep' vergunninghouders die 
nog moeten inburgeren in het huidige systeem 
te begeleiden. Samen met onze partners in het 
voorliggend veld begeleidden  we deze groep 
naar een goede inburgering en  zetten we de 
middelen in.  

Wijkteams  

We nemen deel aan fase 3 van het regionale 
project Maatpact. 

In mei 2021 startte fase 3 van het Maatpact. 
Het werken volgens de doorbraakmethode is 
nu geïntegreerd in de reguliere processen en 
hiermee wordt Maatpact structureel ingezet. 

Maatwerkvoorzieningen 18-  

We geven uitvoering aan het regionale 
programma “Samen met de Jeugd”. 

In 2021  gaven we verder uitvoering aan de 
regionale plannen om de veiligheid, positie op 
school en het zoveel mogelijk thuis blijven 
wonen van kinderen, te verbeteren. Daarnaast 
er werken we structureel aan het voorkomen 
van wachttijden. Hier wordt onder andere 
ingezet op het ondersteunen van gezinnen 
waarbinnen complexe scheidingsproblematiek 
speelt en het actief werven en ondersteunen 
van pleegouders. 
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Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

Inkomensregelingen  

We implementeren de meedoenregeling voor 
volwassenen. 

 We implementeerden de meedoenregeling 
voor volwassenen in maart 2021.  

We intensiveren de voorlichting over het 
minimabeleid (met name ook gericht op 
groepen die nu nog nauwelijks bereikt worden). 

Voor het bereiken van minima zetten we 
diverse communicatiemiddelen in, zoals 
sociale media, de website, het Goirles belang 
en flyers. Daarnaast vergroten we het bereik 
door samen te werken met het voorliggend 
veld en hen van de juiste informatie over 
minimaregelingen te voorzien. Ook hebben we 
met iedere ondernemer die deelnam aan de 
TOZO 5 en/of de TONK-regeling contact gelegd 
en ondersteuning aangeboden. En we bereiken 
meer minima door de werkwijze 'taak 
vroegsignalering van schulden'. 

We verbeteren communicatie op hulp bij 
financiële problemen. 

Bij de implementatie vroegsignalering van 
schulden stemden we  de communicatie af op 
het taalniveau van de doelgroep.  

We richten bij wijze van pilot een vrij 
toegankelijk spreekuur in voor hulp bij 
financiële problemen in samenhang met het 
spreekuur binnen ’t Loket. 

Het vrij toegankelijk spreekuur is nog niet 
opgericht. We willen dit goed laten aansluiten 
op wat er is en wat gaat komen. Daarom 
hebben we gewacht met het verder opzetten 
van het spreekuur tot de inkoop van het 
voorliggend veld gereed was. We voeren op dit 
moment gesprekken met de Kredietbank, 
casemanager vroegsignalering en met het 
voorliggend veld om te kijken hoe we het 
spreekuur gaan vormgeven. Het moet voor de 
inwoner duidelijk zijn dat er één plek is waar 
hij/zij met haar vragen terecht kan. Ook is 
corona een oorzaak van het nog niet 
opgerichte spreekuur.  

We implementeren een plan voor 
vroegsignalering van schulden gebaseerd op de 
mogelijkheden die de gewijzigde Wet 
schuldhulpverlening biedt. 

We realiseerden het plan voor 
vroegsignalering van schulden en in juni 
2021startten we met de uitvoering. De 
evaluatie over 2021 wordt momenteel 
geschreven en daaruit blijkt dat de eerste 
resultaten zeer positief zijn. 

We continueren de aanpak via Goirle aan de 
Slag.   

“Goirle aan de slag” voerden we ook in 2021 
uit. Ondanks corona is het uitkeringsbestand 
lager dan december 2020. Er is een afname van 
2,9%.  
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Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

We werken in de regio samen in de aanpak van 
jeugdwerkloosheid en ondersteuning van 
kwetsbare jongeren en vervlechten deze aanpak 
met ’t Loket. 

Per 1 januari 2021nam de gemeente Tilburg de 
dienstverlening vanuit het Jongerenpunt over 
en zetten we via een 
detacheringsovereenkomst 1 dag in de week 
een jongerenregisseur in bij de gemeente 
Goirle. In 2021 begeleidden we 38 jongeren 
naar werk, scholing en of zorg. De 
jongerenregisseur doet dit in samenwerking 
met het voorliggend veld.  

Geëscaleerde zorg  

De instroom naar beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang neemt af en 
uitstroom uit beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang neemt toe. 
 
 

We verwachten op korte termijn geen afname 
van de instroom voor beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang. Door de nieuwe 
inkoop beschermd wonen per 1 januari 2023 
en de afspraken Weer Thuis proberen we  
stijging te voorkomen. Daarnaast is preventie 
en vroegsignalering helpend om te voorkomen 
dat mensen in de maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen terechtkomen.  
Vanuit Weer Thuis maakten we regionale 
afspraken om de uitstroom vanuit beschermd 
wonen trapsgewijs te laten toenemen. 
Gemeente Goirle kijkt hierbij ook naar de 
andere kwetsbare doelgroepen die huisvesting 
nodig hebben, zodat hier geen frictie ontstaat.  

Maatwerkvoorzieningen  

ANWB-automaatje, een voorziening met als 
doel het bestrijden van sociaal isolement. 

Ondanks de vertraging door de 
coronamaatregelen lukte het om binnen de 
pilot van 2 jaar ANWB-Automaatje goed van de 
grond te krijgen. We zetten een enthousiast 
team van vrijwilligers op dat ritten verzorgt 
voor de doelgroep. Automaatje kan zich verder 
ontwikkelen als aanvullende 
vervoersvoorziening op maat voor minder 
mobiele inwoners.  
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Beleidsindicatoren BBV 
 

1.3 Zorg en Activering                  

      Gemeente Goirle Geheel Nederland    

BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) Eenheid 2019 2020 
202

1 
2019 2020 2021 

   

5 Banen  Aantal 556,0 563,0   793.9 795,9      

6 Jongeren met delict voor de rechter % 1% n.b.   1% n.b.      

7 Kinderen in uitkeringsgezin % 3% n.b.   6% n.b.      

8 Werkloze jongeren % 2% n.b.   2% n.b.      

9 Netto arbeidsparticipatie % 69,7% 68,6%   68,8% 68,4%      

10 Personen met een bijstandsuitkering  Aantal 252 269 261 381,7 459,7      

11 Lopende re-integratievoorzieningen Aantal 170,5 132,2   207,0 202,0      

12 Jongeren met jeugdhulp % 11,9% 11,9%   12.3% 11.9%      

13 Jongeren met jeugdbescherming % 1.0% 1.0%   1.2% 1.2%      

14 Jongeren met jeugdreclassering % n.b. 0,3%   0,4% 0,4%      

15 Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Aantal 660 710   680 700      

            

Legenda:           

 5. Banen: aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar.  

 6. Percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.  

 
7. Kinderen in uitkeringsgezin: percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een 
bijstandsuitkering moet rondkomen.  

 
8. Werkloze jongeren: personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het 
UWV Werkbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polis administratie.  

 
9. Netto arbeidsparticipatie: het % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de 
(potentiële) beroepsbevolking.  

 
10. Het aantal personen met een uitkering op grond van de wet WWB (t/m 2014) en de 
Participatiewet. 

 11. Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.  

 12. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.  

 
13. Jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter 
dwingend opgelegd hebben gekregen.  

 
14. Het percentage jongeren 12-23 jaar met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle 
jongeren 12-23 jaar.  

 
15. Het aantal per 10.000 in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een 
vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.  

 
Wat heeft het gekost? 
 
 
 

Begroting 2021 
Begroting 2021 

na wijziging 
Rekening 2021 Verschil 

Lasten 26.530 27.015 27.257 -242 

Baten 4.351 4.925 5.984 1.059 

Gerealiseerd resultaat -22.178 -22.090 -21.273 817 
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Financiële toelichting 
 

Lasten  242 nadeel S/I 

Meerdere taakvelden   

- Budgetoverheveling volgens raadsbesluit 8 februari 2022: 
Nieuwe wet inburgering € 16.000. 
Begeleiding statushouders € 5.000. 
Aanpak dak- en thuisloosheid € 42.000. 
Opvang vluchtelingen € 70.000. 
Implementatie uitvoeringsagenda van de visie Goirle GLANST € 19.000. 
Uitvoeringskosten TOZO € 79.800. 
Inzet steunpakket schuldhulp ondernemers € 17.000. 

249 I 

Door krapte op de arbeidsmarkt vulden we in 2021 vacatures minder snel in. 34 I 

- Diverse mutaties kleiner dan € 10.000. 67 I 

Samenkracht en burgerparticipatie     

- Hogere kapitaallasten in verband met financiële afrekening SCAG. De  
vervangingsinvesteringen zijn ultimo 2021 volledig afgewaardeerd. 

-46 I 

- Door krapte op de woning- en arbeidsmarkt konden we minder vluchtelingen 
opvangen. 

30 I 

- Ontvangen rijksmiddelen ministerie VWS voor projecten Jeugd aan zet 
(wintereditie) en Social Spring. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. 
Het wordt geneutraliseerd door hetzelfde effect aan de baten. 

-59 I 

- In 2021 voerden we geen extra onderzoeken uit inzake WMO. Ook zijn de 
kosten van de medische adviesaanvragen lager dan geraamd. Mogelijk heeft 
de coronaperiode en een fusie van Oreon en Argonaut hierin een rol 
gespeeld. 

33 I 

- Minder uitbetaald aan waarderings- en incidentele subsidies in verband met 
het niet plaatsvinden van activiteiten door corona. 

11 I 

- Door corona zijn er minder onderzoeken gastouderopvang door de GGD 
uitgevoerd. 

13 I 

Inkomensregelingen     

-  We betaalden in 2021 in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandige ondernemers € 564.000 en Noodregeling ZZP € 41.000 uit. We 
ontvingen hiervoor middelen  van het ministerie SZW. De uitgaven en 
inkomsten verbonden we aan elkaar en verrekenden we met elkaar. 

-605 I 

- Bij de 2e bestuursrapportage 2021 stelden we de geraamde bedragen van de 
diverse inkomensregelingen algemene bijstand niet bij met het budget wat 
we hiervoor ontvingen van het ministerie van SZW. Hierdoor laten de 
uitgaven een nadeel zien. De uitgaven en inkomsten verbonden we aan elkaar 
en verrekenden we met elkaar. 

-356 I 

- Het voordeel op Bijzondere Bijstand wordt veroorzaakt doordat er in 2021 
33% minder aanvragen zijn ontvangen voor bijzondere bestaanskosten ten 
opzichte van 2020. 

73 I 

- Vanaf 2021 bestaat de Meedoenregeling volwassenen, ondanks de campagne 
is het aantal aanvragen lager dan verwacht. 

27 S 

- Voor de regeling TONK (4e steunpakket corona regeling) maakte het 
ministerie SZW zelf een schatting. Hiervoor kwamen minder aanvragen 
binnen dan wat het Rijk had ingeschat (behoefte blijkt niet aanwezig te zijn 
zowel landelijk als lokaal). 

34 I 



26 
 

Lasten   S/I 

Begeleide participatie     

- De rijksmiddelen wet sociale werkvoorziening, ontvangen via de 
decembercirculaire van het gemeentefonds, betaalden we door aan de 
Diamantgroep.  

-63 I 

- In 2021 namen we een dekking voor het nadelig saldo van de Diamantgroep 
op. Dit bedrag kwam niet tot uitkering, omdat de Diamantgroep vanuit haar 
eigen middelen hierin kan voorzien. De uitgaven en inkomsten verbonden 
we aan elkaar en verrekenden we met elkaar. 

68 I 

Maatwerkdienstverlening 18+     

- In 2021 daalde het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening, waardoor 
minder gebruik is gemaakt van de kredietbank. 

25 I 

Maatwerkdienstverlening 18-     

- Minder uren ingezet door Stichting Jeugdbescherming Brabant (in 2021 0,22 
Fte t.o.v. 0,44 Fte in 2020) 

23 I 

- De 3e kwartaalprognose 2021 van de jeugdzorg laat een voordeel inzake 
bijdrage Regionale Jeugdzorg 2021 zien. De beheersmaatregelen vanuit het 
lokaal opgaveteam hebben in 2021 effect gehad. Het behaalde voordeel is 
met de bezuinigingsopgave lokaal opgaveteam verrekend. 

200 I 

 

Baten 1.059 voordeel S/I 

Meerdere taakvelden   

- Diverse mutaties kleiner dan € 10.000. 19 I 

Samenkracht en burgerparticipatie    

- Ontvangen rijksmiddelen ministerie VWS voor projecten Jeugd aan zet 
(wintereditie) en Social Spring. De uitgaven en inkomsten verbonden we aan 
elkaar en verrekenden we met elkaar. 

59 
 

I 

Inkomensregelingen    

- Het definitieve budget 2021 van ministerie SZW, totaal € 4.225.728, is hoger 
dan wat in 2021 als raming is opgenomen (in de 2e bestuursrapportage is de 
aanpassing niet meegenomen). Dit heeft geen effect op het 
rekeningresultaat. Het wordt geneutraliseerd door eenzelfde effect aan de 
lastenzijde. 

373 I 

- Totaalbudget in kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 
ondernemers (TOZO) wat in 2021 is ontvangen van ministerie SZW is                                
€ 1.118.854. Lettend op de uitgaven is hiervoor een terugbetalings- 
verplichting opgenomen van € 435.116. De uitgaven en inkomsten verbonden 
we aan elkaar en verrekenden we met elkaar. 

684 
 

I 

- In 2021 voor Bijstand aan Zelfstandigen (BBZ) legden we een 
terugbetalingsverplichting vast. 

-40 
 

I 

Arbeidsparticipatie    

- In 2021 namen we een dekking voor het nadelig saldo van de Diamantgroep 
op. Dit bedrag kwam niet tot uitkering, omdat de Diamantgroep vanuit haar 
eigen middelen hierin kan voorzien. De uitgaven en inkomsten verbonden we 
aan elkaar en verrekenden we met elkaar. 

-68 
 

I 
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Baten  S/I 

Maatwerkdienstverlening 18+    

- Hogere ontvangst van CAK voor eigen bijdrage door meer instroom klanten 
en late ontvangst afrekening over 2020. 

21 I 

- Ontvangen huur en servicekosten 2021 van de Politie voor het gebruik van 
een ruimte in het gemeentehuis.  

11 I 
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Programma 2 Leefomgeving 
 
 
Ambities 
In onze gemeente ambiëren we een gezonde en evenwichtige bevolkingssamenstelling, zowel op de 
korte, middellange als de lange termijn. Daarbij zorgen we voor een aantrekkelijke woonomgeving 
voor jong en oud in een groene omgeving. In Goirle voelt de openbare ruimte veilig. Ze nodigt uit om 
te verblijven en op een duurzame manier te recreëren. We hebben onze ruimte duurzaam en 
toekomstbestendig ingericht, met oog voor klimaat en biodiversiteit. Een van de aandachtspunten is 
het streven naar meer vergroening, zowel in de openbare ruimte als bij particulieren. Ook bevorderen 
we biodiversiteit in het openbaar groen. We versterken ons natuurnetwerk in regionaal verband.   
 
We verbeteren onze bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in onze gemeente. Ook investeren we in 
duurzame mobiliteit door de bereikbaarheid voor elektrisch vervoer te verbeteren. We vinden het van 
groot belang dat onze inwoners op een volwaardige wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij. 
We zorgen dat de gemeente Goirle beschikt over een toekomstbestendige duurzame woningvoorraad 
(die aansluit bij de woonbehoefte en vraag naar woningen) en een toekomstbestendige duurzame 
bedrijfsmatige bouw. Nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied versterken de landschappelijke 
kwaliteiten en de natuurwaarden. 
 
In 2021 zetten we stappen om onze milieustraat toekomstbestendig te maken en dringen we restafval 
terug.  
 
In de toekomst kan de bodem voor uiteenlopende functies duurzaam worden gebruikt. Duurzame 
initiatieven van burgers stimuleren en faciliteren wij door middel van (landelijke) subsidies en leningen.  
 
De fysieke leefomgeving, waaronder ook de openbare ruimte is klimaatbestendig en water robuust 
ingericht. Wij streven naar 25% duurzame energieopwekking in 2030.  
 
We geven op planmatige en doelmatige wijze invulling aan onze waterzorgplicht. Daarbij spelen we in 
op de komst van de Omgevingswet en klimaatadaptatie. Binnen gerelateerde projecten dragen we, 
naast water- en milieuoverlast ook bij aan de andere klimaatthema’s droogte, hittestress en 
overstroming. Dat doen we door koppelkansen te benutten en belanghebbenden bij elkaar te brengen. 
Bij uitvoeringsprojecten gaan we omgevingsgericht te werk. In (potentiële) wateroverlastgebieden en 
gebieden met gunstige condities voor hemelwaterinfiltratie betrekken we inwoners en bedrijven actief 
bij wateropgaven. Bij nieuwe ontwikkelingen dagen we inwoners en bedrijven uit om met stedelijk 
water de omgeving een impuls te geven. We leggen de focus op meer vergroening en stimuleren en 
faciliteren dit. We dragen zelf bij door in het openbaar groen biodiversiteit te bevorderen. 
 
We willen dat onze inwoners zich veilig voelen en ook veilig zijn. Daarom maken we onze inwoners, 
bedrijven en eigen organisatie weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit. Ook zorgen we voor 
beperking van de overlast van personen met verward gedrag. Bovendien zorgen we voor actieve 
communicatie en samenwerking met inwoners en bedrijven over onderwerpen die bijdragen aan een 
veilige woon- en werkomgeving. We gaan dit allemaal nog intensiever doen. Daarnaast besteden we 
aandacht aan de doorlopende veiligheidsthema's en acute veiligheidsvraagstukken. We monitoren 
veiligheidstrends en ontwikkelingen en spelen hier flexibel op in. Daarbij werken we samen met 
inwoners en veiligheidspartners op lokaal niveau, in GHO verband en op regionaal niveau.  
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Ontwikkelingen in 2021 
De behoefte aan woningen was het afgelopen jaar regelmatig in het nieuws. De woningnood is een 
opgave die ons naar verwachting nog wel enige tijd zal bezighouden.  
De invoering van de Omgevingswet werd weer uitgesteld, nu naar 1 juli 2022. Dat betekende 
herprioritering van de voorbereidende werkzaamheden  op vele werkterreinen.  
Natuurrampen, zoals bijvoorbeeld de overstromingen in Zuid-Limburg, leren ons dat ook het klimaat 
steeds nadrukkelijker onze aandacht vraagt. We beseffen dat we door samenwerking voor de 
klimaatopgave en de energietransitie als gemeente meer kunnen bereiken.  
We zien landelijk een toename in ondermijning, waarbij ook op kleine schaal soms het openbaar 
bestuur of de hulpdiensten onder vuur komen te liggen. Dat vraagt een doorlopend bewustzijn en 
anticiperen op de wereld om ons heen.  
 
Samen met onze verbonden partijen 
We realiseren onze doelstellingen samen met onze inwoners en ondernemers, én in samenwerking 
met onze partners, de verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of 
publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Voor dit 
programma waren dat in 2021 de volgende organisaties: 
- Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (Tilburg): Bijdragen aan een leefbare en veilige werk- 

en leefomgeving.  
- Regio Hart van Brabant: Natuurbod, omgevingsagenda, verstedelijkingsopgave stedelijk gebied, 

REKS, Breda-Tilburg, Regionaal Mobiliteitsplan  
- NV Brabant Water (Breda): Zorgen voor veilige drinkwatervoorziening. 
- Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (Tilburg) 
 
Thema-indeling 
Realisatie van de beoogde doelstellingen verantwoorden we aan de hand van de door de raad 
vastgestelde thema-indeling:  
 
2.1. Slim omgaan met ruimtegebruik 
2.2. Verstandig omgaan met natuurlijke hulpbronnen 
2.3. Zorg voor veilige leefomgeving 
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Wat heeft het gekost? 
 
 
 

Rekening 2020 
Begroting 2021 

voor wijziging 
Begroting 2021 

na wijziging 
Rekening 2021 

Totaal lasten 15.599 18.310 19.831 15.461 

Totaal baten 8.971 10.728 12.043 8.818 

Saldo programma -6.628 -7.582 -7.788 -6.643 
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Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik 

 
 
Beleidsverantwoording 
 

  

Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

Beheer overige gebouwen en gronden  

Geen activiteiten of resultaten benoemd in 
begroting 2021. 
 

In 2021 actualiseerden we het gebouwen-
beheerplan 2017-2026. Het  gebouw-
beheerplan 2021-2030 is vastgesteld.   

Verkeer, wegen, waterstaat en parkeren  

We gaan verder met het evalueren van het 
uitvoeringsprogramma van het gemeentelijk 
verkeer- en vervoersplan (gestart in 2020) en 
leggen een voorstel voor aan de raad over de 
uitvoeringsactiviteiten/prioriteiten en 
financiering daarvan voor de periode 2020-
2025. 
 
 
 
 

In 2021  informeerden we de raad over een 
vernieuwd programma mobiliteit 2022 en 
verder. Dit programma is onderdeel van de 
Omgevingsvisie. Het onderdeel mobiliteit 
komt in het tweede kwartaal 2022 aan bod en 
omvat de knelpunten en uitdagingen binnen 
mobiliteit. Uitgangspunt is dat het wordt 
opgesteld binnen bestaande financiële kaders. 
Waar nodig doen we in voorkomende, 
incidentele gevallen een apart 
financieringsvoorstel.  

We leggen de raad voorstellen voor om 
fietsroutes nog veiliger en aantrekkelijker te 
maken voor de traditionele en de moderne 
gebruiker (elektrische fietsen). 

De bedoelde voorstellen nemen we op in het 
hierboven vermelde programma mobiliteit 
2022 en verder.  
 

We maken een strategische oplaadpuntenkaart. 
 
 
 
 
 

Sinds 2021 sloten we aan bij de 
"laadpalenconcessie" van de provincies Noord-
Brabant en Limburg. Daarin is de 
oplaadpuntenkaart een onderdeel. Jaarlijks 
plaatsen we proactief strategische locaties 
(onder andere op het Oranjeplein).  Fase 1 is 
eind 2021 afgerond, begin 2022 is fase 2 
gestart.  

We maken samen met de scholen in Goirle, en 
de omwonenden, een verkeersveiligheidsplan 
voor de schoolomgeving. 
 
 
 
 
 
 

Als onderdeel van de school-
educatiepakketten 'Brabants Verkeers-
veiligheidslabel' en 'Totally Trafic' overleggen 
we periodiek met de scholen. De 
verkeersveiligheidszaken die daaruit 
voortkomen pakken we gezamenlijk op. In 
2021 vonden geen bijeenkomsten plaats 
vanwege corona en lockdown-maatregelen. In 
2022 pakken we de gesprekken weer op. 
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Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

Veiliger verkeerssituaties: het aantal 
verkeersongevallen neemt af (62 in 2019 en 48 
in 2020).  
 
 

We zien een afname in het aantal 
verkeersongevallen, ondanks dat het aantal 
gereden kilometers in corona-tijd niet is 
afgenomen. Het is moeilijk om het gevolg van 
beleid te koppelen aan minder ongelukken. 
We kunnen wel stellen dat we als gemeente 
veel doen om mensen van jongs af aan 
verkeerseducatie aan te bieden, zodat men 
veilig in het verkeer kan  deelnemen. 
Daarnaast richten wij onze wegen in conform 
het Duurzaam Veilig principe. In het kort 
betekent dit dat de weg zo wordt ingericht 
dat de gebruiker weet wat van haar/hem  
verwacht mag worden.  Zie 
www.waarstaatjegemeente.nl voor meer 
details. 

Regulier wegonderhoud en verhardingen. 
 
 
 
 
 

In 2021 stelden we het Beheerplan Verharding 
2021-2025 vast. Dat borduurt voort op het 
voorgaande plan. Voor meer informatie over 
de in 2021 uitgevoerde projecten verwijzen we 
naar de paragraaf Onderhoud 
Kapitaalgoederen.  
Vanwege een hoog ziekteverzuim, 
waarschijnlijk oorzaak van corona, bij de 
aannemers voerden ze minder 
onderhoudswerkzaamheden uit dan 
aanvankelijk gepland.  

Kabels en leidingen. 
 
 
 

Door het ondertekenen van een convenant 
met de aanbieder van glasvezel maakten we 
mogelijk dat ook inwoners van Riel gebruik 
kunnen gaan maken van het glasvezelnetwerk.  

Openbare verlichting. 
 
 
 
 

Ook in 2021 maakten we een slag naar 
duurzamere verlichting. Eind 2020 betrof 50% 
van de verlichting LED, eind 2021 is dit 63%.  
We betrokken onze inwoners in een proef 
waarbij we hen vroegen een keuze te maken 
uit 5 armaturen op het gebied van veiligheid en 
straatbeeld. Deze vorm van participatie werd 
door onze inwoners positief gewaardeerd.   

In theorie kan het fiscaliseren van het parkeren 
geld opleveren. Echter ten behoeve van het 
kunnen fiscaliseren zijn ook beheer-
maatregelen en onderhoud nodig. Gelet op de 
kosten hiervan in combinatie met de effecten 
van betaald parkeren voor de aantrekkelijkheid 
van het centrum en de mogelijke overlast in 
omliggende woonstraten is geen bedrag 
ingerekend. De raad heeft met het dekkingsplan 
bij de begroting 2020 besloten deze optie voor 
de toekomst wel te willen onderzoeken. 

Het onderzoek heeft tot op heden geen 
prioriteit gehad. We willen ondernemers niet 
onnodig belasten tijdens en na de moeilijke 
coronaperiode en we willen het dorp  
aantrekkelijk houden voor bezoekers. Daarom 
stellen we voor om décharge te verlenen voor 
de inspanningsverplichting van dit onderzoek.  
Het is uiterst onzeker dat, met in dit verband 
extra medewerkers, het verdienmodel  
opbrengsten zal vertonen.  
 

www.waarstaatjegemeente.nl
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Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

Cultureel erfgoed  

Jan van Besouw 
 
 
 
 

Voor de instandhouding en het onderhoud van 
het Jan van Besouw verantwoorden we 
reguliere kapitaal- en onderhoudslasten in de 
jaarstukken. Er zijn in 2021 geen bijzondere 
resultaten te melden.  
Samen met vertegenwoordigers van het Jan 
van Besouw  en SCAG startten we een 
werkgroep die zich onder andere bezighoudt 
met instandhouding, onderhoud en efficiency. 

Openbaar groen en (openlucht)recreatie  

We evalueren de aanpak van de bestrijding 
processierups en voeren aanpassingen door 
voor het vervolg, als dit nodig is. De bestrijding 
blijft doorgaan. 

Sinds 2021 bestrijden we doelgerichter. In 
plaats van bestrijding op alle plaatsen met 
eikenbomen, richten we ons op vaste 
fietsroutes en reageren we adequaat op 
meldingen. Deze aanpak voerden we uit 
binnen de budgetten. We hadden het voordeel 
van een 'natter jaar' wat ongunstig is voor de 
eikenprocessierups. Bestrijding blijft 
onderdeel uitmaken van het reguliere werk. 

We zien een afname van het aantal melding 
overlast eikenprocessierups.  

In 2020 waren 126 meldingen en in 2021 64 
meldingen. 

Het bomenonderhoud wordt duurder als gevolg 
van klimaateffecten, zoals droogte en storm. 
 
 
 

Deze problematiek is nog steeds actueel. In 
2021 is het Programma Groen vastgesteld. Het 
daaraan te koppelen uitvoeringsprogramma 
moet financieel worden vertaald en wordt in 
2022 aan de raad aangeboden.  

We zetten meer in op biodiversiteit bij 
onderhoud en vervanging van openbaar groen. 

In 2021 zorgden we in een aantal gazons  voor 
kruiden die aantrekkelijk zijn voor vlinders en 
andere insecten. Ook zaaiden we 
boomspiegels in met kruiden en 
bloemenmengsels. In het 
uitvoeringsprogramma Groen is een meer 
planmatige aanpak geborgd.  

Toename m2 ecologische bermen en 
biodiversiteit in plantsoenen. 

In 2021 is er een toename van ca. 2500 m2. 

We bereiden de plannen voor de Ecologische 
verbindingszone Bels Lijntje voor, uitgevoerd 
samen met gemeente Tilburg, met behulp van 
provinciale subsidie. 

Het aanbestedingstraject rondden we in 2021 
af. De oplevering is voor de tweede helft van 
2022 gepland en de subsidie is toegekend.   
 

We werken samen met inwoners aan groenere 
(openbare) speelruimtes en ondersteunen 
scholen om met behulp van subsidie van de 
provincie groene schoolpleinen te realiseren. 

In 2021 leverden we groene speelpleinen in 
Heisteeg en Wittendijk op. Bij vervanging van 
speeltoestellen pasten we zoveel mogelijk 
natuurlijke materialen toe.  
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Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

We stellen een nieuw kapbeleid op in 
samenhang met integraal klimaatbeleid, 
passend binnen de Omgevingswet. 
 
 
 
 
 

Bij de evaluatie van het kapbeleid bleek er 
onvoldoende visie op het groen in het 
algemeen te zijn. We kozen ervoor om eerst 
een programma Groen op te stellen met daarin 
ambities voor het groen in de gemeente. Dit 
programma is vastgesteld door de raad. Als 
uitvoering daarop volgt in 2022 de aanpassing 
van het kapbeleid.  

Natuurontwikkeling Oostplas. We ontmantelden  het strandje bij de Oostplas. 
Het terrein is nu minder toegankelijk, zodat de 
natuur zich kan herstellen en ontwikkelen.  

Ruimtelijke ordening  

We stellen een voorstel op voor de vormgeving 
van onze gebiedsopgave A58. 
 
 
 
 

In 2020 startten de gemeenten Hilvarenbeek, 
Oisterwijk, Tilburg en Goirle, waterschap De 
Dommel, provincie Noord-Brabant en 
Rijkswaterstaat met het maken van een 
gebiedsvisie voor De Baars. Dit is de uitwerking 
van zowel de in de Regio Hart van Brabant 
opgestelde integrale Gebiedsopgave A58 als 
de REKS 1.0. In 2021 is een verkenning 
uitgevoerd naar de opgaven in het gebied.  
Vanuit de verkenning stelden we een 
uitgangspuntennotitie op die de richting 
aangeeft voor de gebiedsvisie. De stuurgroep 
stelde deze notitie in oktober 2021 vast. Dit 
krijgt in 2022 een vervolg in de vorm van een 
onderzoek naar de haalbaarheid van de 
realisatie van een energiehub in relatie tot de 
beperkingen die het gebied kent. Ook starten 
we in 2022 de dialoog met de omgeving.  

We actualiseren het speelbeleid, op basis van 
recente demografische gegevens, passend 
binnen de Omgevingswet. 
 
 
 
 
 

Ons speelbeleid is gebaseerd op speelplekken 
voor kinderen. In de Omgevingsvisie trekken 
we dit breder naar een 'Beleid voor gezonde en 
actieve buitenruimte voor jong en oud'. Met 
deze benadering lukte het nog niet het 
speelbeleid in 2021 te actualiseren. We zetten 
in op het veilig en heel houden van de 
speelvoorzieningen. 
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Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

De invoering van de Omgevingswet is met 1 jaar 
uitgesteld naar 1 januari 2022. Ten behoeve van 
de implementatie van de Omgevingswet ronden 
we in 2021 de omgevingsvisie af zodat deze ter 
besluitvorming kan worden aangeboden aan de 
gemeenteraad. De leidraad voor het  
omgevingsgesprek en experimenteren met 
verschillende vormen van participatie wordt 
verder uitgerold en aangepast aan de huidige 
situatie. Hierbij ligt de nadruk op het toevoegen 
van vormen voor het voeren van een (digitaal) 
omgevingsgesprek. We werken in GHO en 
regionaal verband samen waar dat kan en delen 
kennis op andere vlakken. Er is bijzondere 
aandacht voor de onderdelen 
vergunningverlening en het Digitaal Stelsel 
(DSO) omdat deze onderdelen op 1 januari 2022 
operationeel moeten zijn. 

Invoering van de Omgevingswet is weer  
uitgesteld. Het ministerie bepaalt of de 
inwerkingtredingsdatum 1 oktober 2022 wordt 
of 1 januari 2023. De Omgevingsvisie is in 2021 
vastgesteld. Vanwege personele wisselingen 
maakten we in 2021 een doorstart met de 
voorbereiding.  Daarbij implementeerden we 
een nieuw plan- en VTH-softwaresysteem.  We 
trekken in dit traject samen op met de 
gemeente Oisterwijk.  
Voor meer toelichting op VTH: zie thema 2.3. 
 

Proeftuin/Fokmast Voor de Proeftuin Fokmast is in 2021 bij de 
begrotingsbehandeling 2022 extra krediet 
vastgesteld om de Proeftuin Fokmast waar te 
maken. De uitvoering van de Proeftuin 
Fokmast  is in 2023 en 2024. Eind 2021 startten 
we met de planologische procedure met de ter 
inzagelegging van het voorontwerp-
bestemmingsplan.  

Met de plaatsing van een reclamemast langs de 
A58 en/of reclamevoorzieningen langs de 
invalswegen kunnen mogelijk extra inkomsten 
worden gerealiseerd. Het is de moeite waard dit 
verdienmodel te onderzoeken  
(Bron: dekkingsplan begroting 2020) 

Ambtelijk onderzoek wijst uit dat weinig extra 
inkomsten zijn te verwachten uit plaatsing en 
verhuur van een reclamemast. Een extra 
onderzoek om te komen tot concrete 
bedragen moet worden uitbesteed. Gelet op 
de verwachting van de lage inkomsten stellen 
we de raad voor om décharge te verlenen voor 
het uitvoeren van dit onderzoek. 

Wonen en bouwen  

We maken afspraken met de woonstichting 
Leystromen over de verduurzaming en het 
levensloopgeschikt maken van huurwoningen. 
 

In de prestatie-afspraken 2022 maakten we 
met Leystromen afspraken over 
verduurzaming en levensloop geschikt maken 
van de bestaande woningvoorraad, de 
betrokkenheid bij warmtetransitie en de 
uitvoering van pilots ten behoeve van de 
ambitie CO2-neutraal. De afspraken sluiten 
aan op onze Woonvisie.  



36 
 

 
Beleidsindicatoren BBV 
 

2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik             

      Gemeente Goirle Geheel Nederland 

BBV-Indicatoren  
(Bron: waarstaatjegemeente.nl) 

Eenhei
d 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1
6 

Nieuw gebouwde woningen Aantal 6.4 6.2   9,2 8,9   

1
7 

Demografische druk  % 83,0% 84.3%   69,8% 70,0%   

         

Legenda:        

 
16. Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals 
transformaties.  

 
17. Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder, per honderd personen van 20 tot 65 
jaar.  

 
  

Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

We vertalen de Woonvisie 2019 in een actuele 
prioritering voor woningbouwlocaties. 

Eind 2020 constateerden we dat prioritering 
van woningbouwlocaties niet langer 
noodzakelijk is. Op 13 juli 2021 stelde de 
gemeenteraad het addendum Woonvisie 2019 
vast waarin is opgenomen hoe de gemeente de 
sturing op woningbouw-ontwikkeling 
vormgeeft om daarmee de doelstellingen en 
ambities van de Woonvisie te realiseren.  

We leveren nieuwbouwwoningen op in 
verschillende categorieën en typologieën. 

Voor verantwoording verwijzen we u naar de 
paragraaf Grondbeleid.  

We leveren onze bijdrage aan het gewenst 
woningbouwprogramma uit de Woonvisie 
2019. 

Voor verantwoording verwijzen we u naar de 
paragraaf Grondbeleid. 

We houden de score "zorg voor woon- en 
leefomgeving" in "Monitor Waar staat je 
gemeente?" minimaal op peil (6,9 in 2019). 

In het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ 
2021 gaven inwoners een 6,8. Dit is geen 
grote afwijking ten opzichte van 2019. 

Overig/algemeen  

We stellen een gemeenschappelijk 
uitvoeringskader VTH vast voor alle taken van 
de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, 
mede vanuit de invoering van risicogericht en 
informatie-gestuurd toezicht. 
 

Uitgevoerd volgens het werkprogramma 
OMWB voor de gemeente Goirle 2021. In 2021 
richtten we ons op risicogericht toezicht en 
informatie-gestuurd toezicht. Dat leidde tot 
meer bestuurlijke en strafrechtelijke 
handhaving.  
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Wat heeft het gekost? 
 
 
 

Begroting 2021 
Begroting 2021 

na wijziging 
Rekening 2021 Verschil 

Lasten 11.971 12.767 8.840 3.927 

Baten 5.781 6.590 3.478 -3.112 

Gerealiseerd resultaat -6.190 -6.176 -5.361 815 

 
Financiële toelichting 
 

Lasten 3.927 voordeel S/I 

Meerdere taakvelden   

- Budgetoverheveling conform raadsbesluit 8 februari 2022. 
EVZ Bels Lijntje € 520.000. 
Omgevingswet € 70.000. 

590 
 

I 

- Door krapte op de arbeidsmarkt werden vacatures minder snel ingevuld 
en zijn door de openstaande vacatures minder uren directe 
doorberekend aan investeringen en grondexploitatie.  

242 I 

- Diverse mutaties kleiner dan € 10.000. -16 I 

Verkeer en Vervoer   

- Vanwege de openstaande vacature, die tot op heden geen invulling 
kreeg, zijn externen ingehuurd om de reguliere werkzaamheden uit te 
voeren.  

-168 I 

- Bij de inkoop van armaturen voor de openbare verlichting hebben we 
flink korting gehad. Hierdoor is het budget niet volledig besteed. Ook 
hebben we meer schades aan lichtmasten kunnen verhalen op derden. 

33 I 

- De gladheidsbestrijding is dit jaar hoger uitgevallen dan verwacht. 
Vooral in februari zijn aanzienlijk meer kosten voor gladheidsbestrijding 
gemaakt. 

-44 I 

- Vanwege een hoog ziekteverzuim bij de aannemers konden er minder 
onderhoudswerkzaamheden aan verharde wegen uitgevoerd worden 
dan aanvankelijk gepland. Hierdoor is het budget niet volledig benut. 

63 I 

- Vanwege het niet tot uitvoer komen van diverse projecten uit het 
infraplan wegen zijn de afschrijvingslasten lager. In totaal staan er nog 
uitvoeringskredieten voor € 3,4 miljoen open. De afschrijvingstermijn is 
25 jaar, dat is € 136.000 aan afschrijvingslasten. Het gaat om de 
volgende kredieten: 
- Uitvoeringskrediet 't Ven Noord € 1.775.00 
- Schootjesbaan € 400.000 
- Uitvoeringskrediet  infraplan 2021 € 881.000 
- Overige uitvoeringskredieten € 344.000 

143 I 

Cultureel erfgoed   

- Vanwege corona was het Cultureel Centrum langere tijd gesloten. Door 
deze sluiting is er minder gebruik gemaakt van de faciliteiten in het 
gebouw en was de behoefte aan onderhoud lager.  

23 I 

Grondexploitatie   

- In de begroting wordt de jaarschijf 2021 uit de exploitatieopzet van de 
Boschkens verwerkt. In de jaarrekening worden de werkelijke 
inkomsten en uitgaven geboekt. Vervolgens worden deze zowel 

2.967 I 
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begrotingstechnisch als rekeningtechnisch verwerkt op de balans door 
de toename of de afname van  de boekwaarde. We verwerken dit dus 
budgettair neutraal. 

Wonen en Bouwen   

- Vanwege de beperkingen omtrent het corona-virus zijn verschillende 
werkzaamheden binnen Geo-informatie niet opgepakt of uitgezet. 

37 I 

- In 2021 was een  budget  beschikbaar voor de werkzaamheden vanwege 
de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Een gedeelte hiervan is 
overgeheveld naar 2022 en het restant is vrijgevallen omdat bepaalde 
werkzaamheden niet zijn uitgevoerd omdat de invoering van de 
Omgevingswet weer is uitgesteld en vanaf 2022 zijn nieuwe budgetten 
beschikbaar gesteld. 

57 I 

 

Baten -3.112 nadeel S/I 

Meerdere taakvelden   

- Budgetoverheveling conform raadsbesluit 8 februari 2022. 
EVZ Bels Lijntje  

-565 I 

- Op dit taakveld is een voordeel ontstaan vanwege de wijze waarop we 
salarissen en uren toerekenen aan het faciliterend grondbeleid. 
Tegenover deze baten staan de hogere salarislasten. 

130 I 

- Diverse mutaties kleiner dan € 10.000. -16 I 

Grondexploitatie   

- Zie de toelichting bij de lasten. In 2021 wordt wel een beperkte winst 
genomen van € 38.000 vanwege de toepassing van de poc-methode. 

-2.929 I 

Wonen en Bouwen   

- In het afgelopen jaar zijn meer omgevingsvergunningen aangevraagd 
dan voorgaande jaren. De hogere inkomsten zijn in de 2e 
bestuursrapportage 2021 gemeld, maar niet financieel verwerkt in 
verband met een lopende bezwaarprocedure. 

268 I 
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Thema 2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen 

 
 
Beleidsverantwoording 
 

  

Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

Riolering  

We geven uitvoering aan het programma 
Water en Riolering, welke in december 2020 
ter besluitvorming aan de raad wordt 
voorgelegd. 

• We stelden de afkoppelsubsidie en 
verordening hemelwater vast.  

• We voerden het dagelijkse onderhoud aan 
de riolering en sloten uit.   

• We besteedden in 2021 het kleinschalig 
onderhoud riolering vanaf 2022 aan voor 
meerdere jaren.  

• We bereidden twee meerjarige bestekken 
zijn voor. Dit betreft het beheer en 
onderhoud van de kolken en 
(druk)rioolgemalen. In 2022 is de 
aanbesteding.  

• O.a. de rioolvervanging in de wijk 't Ven 
besteden we aan, dit wordt in 2022 - 2023 
gerealiseerd. 

• Uitwerking en behandeling van de 
discussienota differentiatie rioolheffing 
verplaatsten we naar 2022. De  introductie 
van de  nieuwe modelverordening Riool- 
en Waterzorgheffing van de VNG in 
september 2021 en de complexe 
samenhang tussen ambities, doelen 
financiën en juridische mogelijkheden 
werkten vertragend. 

• Aantal putten waar water op straat wordt 
berekend bij bui 8.  

• Aantal panden met risico op wateroverlast 
door intredend water bij klimaatbui van 70 
mm.  

• Berekende vuiluitworp uit rioolstelsel, 
chemisch zuurstof verbruik.  

• Mate van verstening van de openbare 
ruimte.  

• Aantal panden dat een korting op de 
rioolheffing ontvangt, vanwege afkoppeling 
van regenwater van de riolering. 

De genoemde lokale indicatoren uit de 
begroting 2021 zijn ongeschikt om te 
gebruiken in het jaarverslag. Niet ieder jaar is 
er een cijfer voor deze indicatoren.  
Bijvoorbeeld de berekening van bui 8 wordt 
eens in de 3 tot 5 jaar uitgevoerd, vanwege de 
kosten/baten. Dergelijke indicatoren zijn meer 
geschikt voor beleidsplannen, of (omgevings) 
programma's. 

https://www.goirle.nl/actueel/nieuws-van-de-gemeente/nieuwsbericht/news/subsidie-voor-slim-hergebruiken-regenwater/?L=0&cHash=4c178b2fe8c88d8bb103f159392000d0
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/5-oktober/19:30/Raadsvoorstel-Verordening-Hemel-en-grondwater-Goirle-2021
https://www.goirle.nl/projecten/t-ven-noord.html
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-30-11-2021-Motie-Verordening-rioolheffing-tariefdifferentiatie-rioolheffing.pdf
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Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

Afval  

We ronden het onderzoek af naar de wijze 
waarop de milieustraat het beste kan bijdragen 
aan het doel om 60 kg restafval per persoon in 
te zamelen en vertalen de conclusies in acties. 

We evalueerden het grondstoffenbeleidsplan 
2022-2027. Medio 2021 draaiden we een pilot 
om te onderzoeken of de milieustraat kan 
worden omgebouwd tot circulair 
ambachtscentrum. De raad stelde in oktober 
2021 het grondstoffenbeleidsplan 2022-2027 
vast. Dit vormt de basis voor de ontwikkeling 
van gerichte acties voor restafvalvermindering.  

We nemen bodembeleid op in de 
Omgevingsvisie. 

We troffen voorbereiding voor een regionale 
Nota bodembeheer. Die sluit aan bij de 
Omgevingswet. Begin 2022 behandelde het 
college deze. De raad zal hierna betrokken en 
geïnformeerd worden. De grote lijn van het 
bodembeleid integreerden we in de 
omgevingsvisie. 

Uit een proef van de gemeente Tilburg bleek dat 
het halveren van het aantal afvalbakken geen 
invloed had op de afvalinzameling. Door het 
aantal afvalbakken te verminderen en geen 
aparte afvalbakken voor hondenpoep meer te 
plaatsen, kan worden bespaard. 
(Bron: dekkingsplan bij begroting 2020) 

We stellen de raad voor om décharge te 
verlenen voor deze bezuinigingsopdracht en 
de daarmee opgenomen financiële voordelen 
als niet realiseerbaar te beschouwen. Een  
structurele bezuiniging van 35% op de  
afvalbakken door aantal verminderingen is niet 
realistisch. In 2022 worden pragmatisch 
afvalbakken verwijderd. Bijvoorbeeld op 
locaties waar drie bakken dicht bijeen staan: 
daar verwijderen we er een of twee. 

Zwerfafval door sportclubs. 
(Bron: dekkingsplan bij begroting 2020) 
 
 
 
 

We stellen de raad voor om décharge te 
verlenen voor deze bezuinigingsopdracht  en 
de daarmee opgenomen financiële voordelen 
als niet realiseerbaar te beschouwen.  
Momenteel hebben onze sportclubs veel 
overlast van zwerfafval dat door hangjongeren 
is achtergelaten. De inzet van sportclubs richt 
zich eerst op het terugdringen van de 
aanwezigheid van hangjongeren.  

Milieubeheer  

• We gaan de bermen op meer ecologische 
wijze beheren.  

• We zaaien biodiverse bloemen- en 
kruidenmengsels in. 

• Er worden bijenhotels geplaatst met in de 
directe omgeving ook bloemenmengsels in 
de grasbermen.  

• Er volgt communicatie naar inwoners over 
klimaatverandering en biodiversiteit via 
onder andere social media. 

Voor een toelichting op biodiversiteit 
verwijzen wij u naar thema 2.1 Slim omgaan 
met ruimtegebruik.  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/5-oktober/19:30/Raadsvoorstel-Grondstoffenbeleidsplan-2022-2027-van-afval-naar-grondstof
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/21-december/19:30/Raadsvoorstel-vaststellen-omgevingsvisie
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Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

Duurzame initiatieven. 
 
 
 
 

We subsidieerden duurzame initiatieven:  

• het opfleuren van de boomspiegels; 

• buurttuin in de Rivierenbuurt; 

• Lunchhubs op Tijvoort; 

• nestkastjes en een informatiebord bij de 
Faunatoren nabij de Poppelseweg. 

De energietransitie in Goirle was in 2020 nog 
maar net begonnen en de te nemen stappen zijn 
nog onzeker. Het is daarom moeilijk in te 
schatten wanneer de kosten waarvoor dit 
budget bedoeld is precies ingezet gaan worden. 
Het is wel belangrijk dit budget door te zetten 
omdat we het nodig hebben om de 
energietransitie uit te kunnen voeren. 

We stelden een Transitievisiewarmte op. Dit 
hebben we deels gefinancierd met de Extern 
Advies-Warmte-subsidie. Het restant van de in 
2019 ontvangen rijksmiddelen nemen we mee 
naar 2022. Dit omdat het is geraamd voor de 
uitvoering van de plannen die zijn genoemd in 
de Transitievisie en voor de financiering van 
het Energieloket in 2022 en 2023.  

We herijken het (financieel) instrumentarium 
voor de stimulering van het verduurzamen van 
woningen. Waaronder een voorstel om leges te 
vergroenen. 

In 2021 gaven we geen invulling  aan het 
vergroenen van leges in het kader van het 
verduurzamen van woningen.  

We beginnen een energieloket, waar burgers 
terecht kunnen met hun vragen over 
verduurzaming van hun woning. 

Het Energieloket startte in 2021 als initiatief 
van Duurzaam Riel-Goirle (DRG). En de 
gemeente lichtte  inwoners in over de 
mogelijkheden van verduurzaming.  

We leggen zonnepanelen op gemeentelijke 
gebouwen die daar geschikt voor zijn. 
 
 
 
 
 

We legden zonnepanelen op de Leybron en 
maakten  hierover financiële afspraken  met 
SCAR. We besloten niet zelf zonnepanelen op 
de milieustraat en het Jan van Besouw te 
leggen, maar het dak voor zonnepanelen 
beschikbaar te stellen aan de lokale 
energiecoöperatie DRG. We sloten daarvoor 
een exploitatieovereenkomst. 

Opbrengsten windmolens en zonneparken. 
 
 
 

We onderzoeken nog of de opbrengsten van 
windmolens en zonneparken een extra 
inkomstenbron is. We zoeken daarbij 
aansluiting bij regionale afspraken.  

Samen met de regiogemeenten (REKS) en 
initiatiefnemers onderzoeken we de 
haalbaarheid van grootschalige duurzame 
energieopwekking in Goirle. 
 

We stelden het REKS-bod 1.0 vast. En besloten 
geen ruimte te bieden aan grote zonneparken 
buiten de REKS. Ook besloten we voorlopig 
geen tender voor zonneparken uit te schrijven. 

We geven uitvoering aan het 
samenwerkingsconvenant dat is gesloten met 
Duurzaam Riel Goirle (DRG). 
 
 
 
 

Duurzaam Riel-Goirle (DRG) heeft met de 
Regeling Reductie Energiegebruik subsidie en 
de subsidie “Brabant geeft Energie” onder 
meer het Energieloket vormgegeven, 
energieboxen uitgedeeld, energiecoaches 
opgeleid, energieadviezen gegeven en 
postcoderoosprojecten uitgevoerd. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/22-december/19:30/Raadsvoorstel-Transitievisie-warmte
https://energielokethartvanbrabant.nl/riel-en-goirle/
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/images/Nieuws/REKS/bijlagen-bod-1.0/reks-1_0-regio-hart-van-brabant.pdf
https://energielokethartvanbrabant.nl/riel-en-goirle/
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Beleidsindicatoren BBV 
 

2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen 

BBV-Indicatoren (Bron: 
waarstaatjegemeente.nl) 

  Gemeente Goirle Geheel Nederland 

  Eenheid 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

18 Omvang huishoudelijk restafval 
kg per 

inwoner 
n.b. n.b.   161 n.b.   

19 Hernieuwbare elektriciteit % 9,4% n.b.   20,1% n.b.   

              

Legenda:        

 18. Niet gescheiden, ingezameld huishoudelijk afval.  

 19. Hernieuwbare elektriciteit - niet gedefinieerd.  

         
 
  

Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

We leggen de gemeenteraad een voorstel voor, 
voor vaststelling en implementatie van 
uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. 
 
 
 
 

De uitvoeringsagenda klimaatadaptatie haakt 
aan op de vastgestelde omgevingsvisie. De 
omgevingsvisie stelden we eind 2021 vast, de 
uitvoeringsagenda wordt in 2022 door college 
behandeld. Vaststellen van de 
uitvoeringsagenda is aan het college. 
Vanzelfsprekend informeert het college de 
raad daarover.  

• Percentage duurzame energie in Goirle 
gerealiseerd volgens de klimaatmonitor 
(25% in 2030).  

• Gevoelstemperatuur op de PET-kaart 
(fysiologisch equivalente temperatuur - 
kaart).  

• Is er een klimaatstresstest uitgevoerd?  

• Is er een risicodialoog gevoerd?  

• Is er een uitvoeringsprogramma?  

• Wordt er klimaatbestendig gehandeld? 

• Toe- of afname van het aantal knelpunten 
als gevolg van overstroming, wateroverlast, 
droogte en hitte.  

• Toe- of afname van de schade als gevolg 
van overstroming, wateroverlast, droogte 
en hitte.  

• Aantal projecten, of locaties waarin RA 
wordt/is meegenomen.  

• Gemeten grondwaterstanden. 

De genoemde lokale indicatoren uit de 
begroting 2021 zijn ongeschikt om te 
gebruiken in het jaarverslag. Deze indicatoren 
worden namelijk niet jaarlijks gemonitord.  
 
De klimaatstresstest en risicodialogen zijn 
afgerond. De omvang, of het aantal 
knelpunten van onder andere wateroverlast, 
zal afgenomen zijn. Omdat  we gerichte 
werkzaamheden in de openbare ruimte 
uitvoerden om wateroverlast te voorkomen.    

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/21-december/19:30/Raadsvoorstel-vaststellen-omgevingsvisie
https://goirle.nl/minderwateroverlast/
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Wat heeft het gekost? 
 
 
 

Begroting 2021 
Begroting 2021 

na wijziging 
Rekening 2021 Verschil 

Lasten 4.604 5.346 5.001 345 

Baten 4.932 5.445 5.316 -129 

Gerealiseerd resultaat 328 99 315 216 

 
Financiële toelichting 
 

Lasten  345 voordeel S/I 

Meerdere taakvelden   

- Budgetoverheveling conform raadsbesluit 8 februari 2022: 
Energietransitie € 203.000. 

203 I 

- In 2021 hebben we minder uren aan investeringen geschreven, omdat 
projecten zijn uitgesteld door corona. 

100 I 

- Diverse mutaties kleiner dan € 10.000. -12 I 

Riolering   

- We voerden minder advies en onderzoek dan we voorgenomen hadden in het 
programma Water en Riolering (PWR) 2021-2025. Organisatorisch waren we 
nog niet ingericht om de ambities om te zetten in de voorgenomen 
activiteiten. 

127 I 

- Het resultaat van de baten en lasten binnen dit taakveld voegden we toe aan 
de voorziening egalisatie tarievenrioolheffing. Voor het taakveld riolering 
geldt het systeem van 100% kostendekkendheid. 

-140 I 

- De kapitaallasten in 2021 zijn lager, omdat nog niet alle geplande 
investeringen tot uitvoering zijn gekomen. Er staan nog diverse 
uitvoeringskredieten: Water 't Ven Noord  en elektronisch en mechanisch 
materiaal riolering. 

80 I 

Afval   

- Vanwege een geschil met afvalinzamelaar Attero betaalden we in 2020 een 
bedrag aan de gemeente Tilburg, die onze belangen behartigt in deze zaak. 
Dit bedrag is dit jaar terugbetaald. De zaak loopt nog en er zal waarschijnlijk 
in 2022 een uitspraak volgen. 

110 I 

- Het resultaat van de baten en lasten binnen dit taakveld voegen we toe aan 
de egalisatievoorziening. Het nadeel heeft geen effect op het 
rekeningresultaat. Voor het taakveld afval geldt het systeem van 100% 
kostendekkendheid. 

-230 I 

- Het project Circulaire Ambachtscentrum is gestart en loopt door in 2022. 
Hiervoor is subsidie ontvangen. De kosten in 2021 zijn lager dan verwacht, 
omdat het project nog niet volledig is afgerond. Het restant wordt ingezet in 
2022. Zie ook de toelichting bij de baten.  

30 I 

- De kosten voor de inzameling van afval via de Milieustraat is door de enorme 
kostenstijging in 2020 (veroorzaakt door corona) royaal begroot. In 2021 is de 
verwachte stijging van de inzameling uitgebleven.  

65 I 
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Lasten  S/I 

Milieubeheer   

- Het aantal aanvragen voor duurzame initiatieven binnen de gemeente Goirle 
is minder hoog dan verwacht.  

20 I 

- Voor de opvang van dieren betaalden we vanwege een geschil in 2020 geen 
bijdrage. Dit jaar vielen daardoor de kosten hoger uit. 

-12 I 

- De bestrijding van ongedierte is vraaggericht. In 2021 is de vraag flink 
gestegen en zijn de kosten hoger dan begroot. 

-24 I 

- Halverwege 2021 constateerden we dat het budget voor inzet van de OMWB 
voor bestuurlijke en repressieve handhaving en adviestaken ontoereikend 
zou zijn. Deze overschrijding is uitgebleven. 

28 
 
 

I 

 

Baten  129 nadeel S/I 

Meerdere taakvelden   

- Diverse mutaties kleiner dan € 10.000. -11 I 

Riolering     

- In de begroting is rekening gehouden met een onttrekking aan de 
voorziening van € 250.000 om de stijging van de totale belastingdruk 
beperkt te houden. In de bestuursrapportage is de beschikking verhoogd 
vanwege diverse ontwikkelingen binnen de baten en lasten binnen dit 
taakveld, immers voor dit taakveld geldt 100% kostendekkendheid. Deze 
hogere onttrekking is niet nodig gebleken. 

-108 I 

Afval     

- Voor de ontwikkeling van het Circulaire Ambachts Centrum is in 2021 een 
subsidie van € 50.000 begroot. Enkel voor het bedrag van de werkelijke 
uitgaven is in 2021 geboekt. Het restant wordt in 2022 ingezet. Zie ook de 
toelichting bij de lasten. 

-30 I 

Milieubeheer     

- Voor het stimuleringskader Groen Blauwe diensten is door de gemeente 
Goirle een bijdrage betaald. Dit project zette zich in voor landschapsbeheer. 
Door de komst van de regeling Landschap is het project vroegtijdig gestopt 
en het restant van het budget teruggestort naar de gemeente. 

20 I 

 

 
  



45 
 

Thema 2.3 Zorg voor veilige leefomgeving 

 
 
Beleidsverantwoording 
 

Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

Crisisbeheersing en brandweer  

We nemen deel aan de Gemeenschappelijke 
Regeling Veiligheidsregio Midden-West-Brabant 
(VRMWB) en de crisisorganisatie Hart van 
Brabant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De (financiële) verantwoording van de VRMWB 
aan de raad vindt jaarlijks medio april plaats bij 
het aanleveren van de concept begroting voor 
het aankomende jaar.   
 
 
De jaarrekening 2021 van de crisisorganisatie 
Hart van Brabant sloot met een positief 
resultaat. Het merendeel van het budget is 
besteed aan opleiden, trainen en oefenen 
(OTO). Uit 2020 resteert vanwege corona een 
overschot. Dit benutten we in 2022 
grotendeels voor de tijdelijke inhuur van een 
districtscoördinator.  

Brandputten. 
 
 
 
 
 

We troffen de voorbereidingen om voldoende 
brandputten te waarborgen. We vervangen 
daarbij oude putten en slaan nieuwe putten. 
Daarmee voldoen we vanaf 2022 weer aan de 
vereisten die worden gesteld aan de 
bluswatervoorzieningen.  

Openbare orde en veiligheid  

We onderzoeken eens in de twee jaar een 
onderzoek naar het gevoel van veiligheid onder 
de inwoners.  Het rapportcijfer dat onze 
inwoners geven over het gevoel van veiligheid in 
de eigen buurt blijft gelijk of stijgt. 

In 2021 onderzochten we het gevoel van 
veiligheid onder de inwoners opnieuw t. De 
resultaten van dit onderzoek zijn in de loop van 
2022 beschikbaar.  

Het Bibob-beleid is ‘up to date’ en wordt actief 
uitgevoerd. 
 
 
 

We stelden het nieuwe Bibob beleid begin 
2021 vast. Interne voorlichting vond plaats 
eind januari en begin februari. In 2021 voerden 
we 10 Bibob toetsen uit. We constateerden 
hierbij geen onregelmatigheden.  

Het Damocles-beleid is ‘up to date’ en wordt 
actief uitgevoerd. 
 

Eind 2020 stelden we het nieuwe Damocles-
beleid vast. In 2021 sloten twee drugspanden 
op grond van dit beleid.  

We nemen deel aan bewonersinitiatieven die 
bijdragen aan een veilige woon- en 
werkomgeving. Te denken valt daarbij aan 
BuurtWhatsapp- en buurtpreventiegroepen. 

Inwoners kunnen zich via de gemeente 
aanmelden voor een van de buurt-
whatsappgroepen. Medewerkers van de 
gemeente voegen vervolgens de inwoner toe 
aan de juiste groep. 

We werken actief samen met 
veiligheidspartners op casusniveau om de 
overlast van personen met verward gedrag 
tegen te gaan. 

Met de politie, Zorg- en  veiligheidshuis en de 
partners in het voorliggende veld wordt actief 
samen gewerkt om de overlast tegen te gaan. 
Dit is een doorlopende activiteit. 
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Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

We werken actief en waar nodig casusgericht 
samen met politie en externe partners om 
jongerenoverlast en criminaliteit te voorkomen.  

Dit is een doorlopende activiteit, voor de  
resultaten verwijzen wij u naar het jaarlijkse 
evaluatieverslag VTH.  

We werken actief samen met 
veiligheidspartners op casusniveau om 
ondermijning tegen te gaan. 
 

Dit is een doorlopende activiteit. In 2021 was 
extra aandacht voor ondermijning in het 
buitengebied. Hier zijn meerdere controles 
uitgevoerd bij leegstaande agrarische 
bedrijven. Hier zijn diverse overtredingen 
geconstateerd. Ook is tijdens de controle 
ingezet op voorlichting.  Verder trekken we 
samen op met de Hart van Brabant gemeenten 
in de aanpak van ondermijning.  

We verhogen de weerbaarheid van de eigen 
ambtelijke organisatie en van onze inwoners, 
ondernemers en verenigingen tegen 
ondermijning.  
 
 
 
 
 
 

Er zijn in 2021 bewustwordingssessies 
georganiseerd voor zeven teams binnen de 
gemeente die in aanraking kunnen komen met 
ondermijning. We merken dat dit de 
bewustwording vergroot, doordat we meer 
interne meldingen/vragen vanuit de collega's 
ontvingen. Publieksvoorlichting vond plaats via 
sociale media en door de inzet van de 'Bijtende 
bende' (voorlichtingsbus over ondermijning) 
tijdens de weekmarkt in Goirle.  
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Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

We voeren het VTH-beleid uit dat is vastgesteld 
door het college en de raad. Het VTH-beleid is er 
om het vertrouwen van inwoners en 
ondernemers in onze organisatie te verbeteren, 
de veiligheid van de leefomgeving te vergroten, 
onze communicatie te verbeteren en het 
naleefgedrag te verhogen. 

• De APV is 'up to date' en wordt actief 
uitgevoerd.  

• We draaien proefprojecten voor de nieuwe 
Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen).  

• We sluiten aan op het landelijke 
omgevingsloket DSO. Daarvoor ontwikkelen 
we vragenbomen, aanvraagformulieren en 
indienings-vereisten. Hiermee verkorten we 
de doorlooptijd van omgevingsvergunning 
aanvragen en digitaliseren we de 
werkomgeving met nieuwe standaard-
brieven in helder taalgebruik. 

• We verplaatsen alle bestaande en nieuwe 
regels over de fysieke leefomgeving naar het 
omgevingsplan.  

• We ontwikkelen een systeem waarmee we 
onze eigen werkwijzen, werkinstructies en 
(juridische) processen kunnen auditen.  

• We communiceren beter met burgers en 
ondernemers: verschaffen  duidelijkheid 
over regelgeving, managen verwachtingen, 
passen pre-mediation toe. 

 
 

In 2021 is de APV uit 2016 geactualiseerd en 
vervangen door een nieuwe.  
 
Voor het draaien van proefprojecten hebben 
we een aantal grote aanvragers uitgenodigd. 
Daarvan is geen gebruik gemaakt.  
 
Vanwege uitstel van invoering van de 
Omgevingswet moesten een aantal beoogde 
voorbereidingswerkzaamheden op een later 
moment worden ingepland. Dat is ook 
gebeurd. De rijksoverheid had het DSO nog 
niet gereed. Daardoor konden we nog niet 
eerder aansluiten.  
 
We hebben in 2021 stevig ingezet op de 
communicatie met inwoners en ondernemers 
over VTH-taken. We hebben informatie-
avonden georganiseerd over bodemsanering 
vanuit de Provincie aan de Tilburgseweg. 
Daarnaast passen we pre-mediation toe bij 
bezwaren, waarbij we vooraf met elkaar in 
gesprek gaan.  
 
Aan de hand van vier auditformulieren, Wabo 
vergunningverlening en toezicht, Wabo 
juridische handhaving, APV en bijzondere 
wetten juridische handhaving kunnen we nu 
jaarlijks audits uitvoeren. Door de 
werkzaamheden die de Omgevingswet met 
zich meeneemt, is het auditsysteem nog niet 
toegepast in de praktijk.  
 
Tot slot hebben we verwachtingen over 
langere doorlooptijden gemanaged door 
middel van publicaties in het Goirles Belang.  

Er wordt met de veiligheidspartners jaarlijks een 
gezamenlijke communicatiekalender gemaakt 
om samen de inwoners en bedrijven te 
informeren en te betrekken bij actuele 
veiligheidsthema’s. 
 

Door corona is hier in 2021 geen vervolg aan 
gegeven. Wel zijn er diverse losse 
communicatie acties geweest die zijn 
afgestemd met de veiligheidspartners. Hierbij 
is aansluiting gezocht bij diverse landelijke en 
regionale voorlichtingscampagnes.  
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Beleidsindicatoren BBV 
 

2.3 Zorg voor veilige leefomgeving 

BBV-Indicatoren  
(Bron: waarstaatjegemeente.nl) 

  Gemeente 
Goirle 

Geheel 
Nederland 

  Eenheid 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

20 Verwijzingen Halt  Aantal 24 14   13 11   

21 Winkeldiefstal Aantal 0,6 0,6   2,3 2,0   

22 Geweldsmisdrijven  Aantal 2,3 3,3   4,8 4,6   

23 Diefstal uit woning Aantal 1,7 1,9   2,3 1,8   

24 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare orde) Aantal 4,2 4,2   5,9 6,2   

         

Legenda:        

 20. Aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar  

 21. Winkeldiefstal per 1.000 inwoners  

 22. Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners  

 23. Het aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners 

 24. Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners  
 
  

Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

De meldingsbereidheid van onze inwoners 
neemt jaarlijks toe. Dit valt onder andere terug 
te zien in het jaarlijks aantal meldingen bij Meld 
Misdaad Anoniem (MMA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMA zet ontvangen meldingen, afhankelijk 
van het onderwerp, door naar de gemeente 
en/of de politie. Het aantal MMA meldingen 
die de gemeente heeft ontvangen zijn:  
2019: 14 meldingen. 
2020: 18 meldingen. 
2021: 16 meldingen.  
 
Alle meldingen zijn onderzocht door de 
gemeente en/of politie. In 2021 leidde 1 
melding tot een strafbaar feit (bezit illegaal 
vuurwerk).  
 
We blijven (onder andere via sociale media) 
onze inwoners en ondernemers regelmatig  
informeren over het bestaan van het meldpunt 
van Meld Misdaad Anoniem. 
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Wat heeft het gekost? 
 
 
 

Begroting 2021 
Begroting 2021 

na wijziging 
Rekening 2021 Verschil 

Lasten 1.735 1.719 1.620 98 

Baten 15 8 24 16 

Gerealiseerd resultaat -1.720 -1.711 -1.597 114 

 
Financiële toelichting 
 

Lasten  98 voordeel S/I 

Meerdere taakvelden   

- Diverse mutaties kleiner dan € 10.000. -5 I 

- Door krapte op de arbeidsmarkt werden vacatures minder snel ingevuld.  50 I 

Crisisbeheersing en brandweer   

- Door corona is de eindafrekening van de veiligheidsregio voor de gemeente 
Goirle lager.  

18 I 

Openbare orde en veiligheid   

- Vanwege corona zijn onder andere minder controles op Drank- en 
horecawetgeving uitgevoerd. 

35 I 
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Programma 3 Bedrijvigheid 
 
 
Ambities  
Goirle is een beleefgemeente, een gemeente waar het goed leven is en waar van alles te beleven is. 
Onze dorpen kenmerken zich door een goede combinatie van wonen en recreëren. Bovendien hebben 
we een goed vestigingsklimaat. Bestaande bedrijven en werkgelegenheid blijven behouden in Goirle. 
Het centrum van Goirle is bereikbaar, aantrekkelijk en levendig en biedt ruimte voor (veilige) horeca, 
evenementen, markt, winkels en wonen (Bestuursakkoord, evenementenbeleid). De aantrekkelijkheid 
van Goirle mag ook buiten Goirle meer algemene bekendheid krijgen. 
 
Ontwikkelingen in 2021 
Corona had in 2021 veel impact binnen dit programma. Het ondersteunen van onze ondernemers 
kreeg daardoor de hoogste prioriteit. Dit deden we door te informeren, faciliteren waar mogelijk en te 
zorgen voor de benodigde ondernemersregelingen. Daarnaast ondervonden we de effecten van de 
kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie; in het realiseren van onze doelstellingen voor 2021 
hadden we last van personele wisselingen en tijdelijke vacatures.  
 
Samen met onze verbonden partijen 
Goirle staat binnen het thema Bedrijvigheid uiteraard niet alleen aan de lat. We realiseren onze 
doelstellingen samen met onze inwoners en ondernemers, én in samenwerking met onze partners, de 
verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie 
waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Voor dit programma waren dat in 2021 
de volgende organisaties: 
- Midpoint: bevorderen en stimuleren van regionale economische ontwikkelingen in de regio Hart 

van Brabant. 
 
Thema-indeling 
Realisatie van de beoogde doelstellingen verantwoorden we aan de hand van de door de raad 
vastgestelde thema-indeling:  
 
3.1. Bedrijvigheid 
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Wat heeft het gekost? 
 
 
 

Rekening 2020 
Begroting 2021 

voor wijziging 
Begroting 2021 

na wijziging 
Rekening 2021 

Totaal lasten 706 734 697 599 

Totaal baten 367 468 383 402 

Saldo programma -339 -266 -314 -197 
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Thema 3.1 Bedrijvigheid 

 
 
Beleidsverantwoording 
 

  

Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

Economische ontwikkeling  

In 2019/2020 startten we met het opstellen van 
de Detailhandelsvisie. Bij de jaarstukken 2020 
zegden we toe deze in 2021 aan te bieden.  We 
gaan vervolgens aan de slag met het uitvoeren 
van de Detailhandelsvisie Goirle. Hieronder 
vallen activiteiten voor het centrum, horeca en 
dienstverlening. Vanwege de corona impact 
verwachten we hier extra inzet nodig te hebben. 

Het opstellen van de Detailhandelsvisie heeft 
geen prioriteit gehad in 2021.  Daarnaast 
hadden op dit onderdeel personele 
wisselingen een nadelig effect. Pas in de 
tweede helft van 2021 pakten we dit weer op. 
Hierbij overlegden we met 
vertegenwoordigers van de ondernemers. De 
betrokken ondernemers gaven de voorkeur 
aan fysiek overleg in plaats van online en gaven 
aan zich meer gehoord te willen voelen. We 
stellen de visie in het eerste kwartaal van 2022 
vast.  

We stellen een nieuwe economische agenda op 
en gaan vervolgens aan de slag met de 
uitvoering van deze agenda. Dit was voorzien 
voor 2019/2020 maar is uitgesteld naar 2021 
(zie jaarstukken 2020). 
 
 
 

De personele inzet binnen dit taakveld ging in 
2021 vooral uit naar het ondersteunen van 
onze ondernemers, onder andere via het 
Ondernemersloket. Het opstellen van de 
economische agenda heeft daardoor geen 
prioriteit gehad. Dit bespraken we ook met de 
ondernemers. Ook hen wilden we niet meer 
belasten dan nodig.   De 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022 bieden 
een natuurlijk moment om daaraan te werken.  

Tevredenheid van ondernemers is tenminste 6,5 
(2018).  Goirle staat op plek 47 van de 62 
Brabantse gemeenten. 

In het MKB-vriendelijkste gemeente onderzoek 
zijn over 2021 nog geen gegevens van Goirle 
beschikbaar.  

Bedrijfsloket en -regelingen  

We continueren de bestuurlijke overleggen met 
de diverse ondernemersverenigingen. 

De overleggen hebben in 2021 vooral de focus 
op corona gehad. Uit evaluatie blijkt er 
behoefte aan een kwaliteitsslag voor de 
overlegstructuur. We onderzoeken de 
mogelijkheden. 

Vanwege corona is er in 2020 en waarschijnlijk 
2021 extra overleg nodig met de ondernemers.  

We verwachten na het stopzetten van de 
financiële steun van de overheid een toename 
aan faillissementen en mogelijk ook een 
toename van leegstand van zakelijke panden. 
Dit heeft ook effect op het sociale en financiële 
domein. 
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Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

We werken mee aan het opzetten van een sterk 
Ondernemersloket gekoppeld aan het Klant 
Contact Centrum.  
 
 
 

We openden het Ondernemersloket en dat is 
in 2021 goed benut. Ondernemers weten via 
het loket de weg te vinden voor hun vragen aan 
de gemeente. Het loket is in 2021 voornamelijk 
benut voor uitleg over de corona-maatregelen. 
We ontvangen positieve reacties van de 
gebruikers.  
We onderhouden daarnaast goed contact  met 
Station 88, waar ondernemers ook terecht 
kunnen met vragen over ondernemen in de 
brede zin van het woord. 

Economische promotie  

In het kader van city marketing zouden we tot 
en met 2020 de Streetrace subsidiëren. Door 
corona-beperkingen is de Streetrace 2020 
verzet.  

Vanwege corona ging de 10e editie van de 
Streetrace niet door. Evenementen waren op 
dat moment verboden. In het najaar gaf de 
organisatie van de Streetrace aan geen nieuwe 
editie te organiseren in de komende jaren.  

Kermissen Goirle en Riel. 
 
 

In verband met de ingestelde corona-
maatregelen gingen ook dit jaar de kermissen 
in Goirle en Riel niet door. 

Eind 2019 was er een uitvraag gedaan voor de 
uitwerking van een huisstijlbasis voor de 
infrastructuur van het Bels Lijntje. Het proces 
liep vanwege onverwacht hoge kosten en de 
beperkingen vanwege corona wederom 
vertraging op. De activiteit en bijbehorende 
middelen zijn, met de budgetoverheveling, 
aanvullend beoogd voor 2021. Dat hebben we 
bij de verantwoording van de jaarstukken 2020 
ook aangegeven.  

De beschikbare personele capaciteit zetten we 
in 2021 vooral in op het ondersteunen van 
ondernemers. Dit onderwerp had daarmee 
geen prioriteit.  

Overige promotionele activiteiten. Binnen de mogelijkheden van de lockdowns 
konden, met behulp van onze bijdrage, 
diverse promotionele activiteiten vanuit 
Gôolse geheimen worden ontplooid. Zo 
werden wandelingen aangeboden.  
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Beleidsindicatoren BBV 
 

3. Bedrijvigheid 

BBV-Indicatoren (Bron: 
waarstaatjegemeente.nl) 

  Gemeente Goirle Geheel  
Nederland 

  Eenheid 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

25 Functiemengingsindex % 43,7% 43,8%   53,3% 53,2%   

26 Bedrijfsvestigingen Aantal 151,0 158,7   151,3 158,4   

          

Legenda:         

 25. Functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen. 

 26. Aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. 
 
Wat heeft het gekost? 
 
 
 

Begroting 2021 
Begroting 2021 

na wijziging 
Rekening 2021 Verschil 

Lasten 734 697 599 98 

Baten 468 383 402 19 

Gerealiseerd resultaat -266 -314 -197 117 

 
Financiële toelichting 
 

Lasten  98 voordeel S/I 

Meerdere taakvelden   

- Diverse mutaties kleiner dan € 10.000. -10 I 

- Door krapte op de arbeidsmarkt werden vacatures minder snel ingevuld. 33 I 

Economische ontwikkeling   

- Als gevolg van openstaande vacatures en door de focus op de ondersteuning 
bij en uitvoering van coronamaatregelen zetten we in 2021 minder 
advieswerkzaamheden uit.  

21 I 

Economische promotie   

- Vanwege de coronacrisis vonden verschillende evenementen zoals de 
Streetrace, de kermis en andere evenementen en projecten niet plaats.  

54 I 
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Programma 4 Bestuur en organisatie 
 
 
Ambities  
Goirle blijft een zelfstandige gemeente, met betrokken inwoners. We zijn een gewilde en betrouwbare 
partner voor andere organisaties binnen en buiten de overheidssector. Ook werken we samen aan de 
verdere verbetering van de relatie met onze inwoners. We zorgen daarbij dat we transparant, 
toegankelijk en interactief zijn. Dat vraagt een organisatie die wendbaar en adaptief is.  En waarbij de 
inrichting en cultuur van de organisatie aansluiten bij de ambities en missie/visie van de organisatie en 
het bestuursakkoord. In onze organisatie stellen we onze medewerkers daarom in staat om permanent 
te ontwikkelen. Onze werkprocessen zijn helder en transparant en sluiten zoveel als mogelijk aan bij 
datgene wat de inwoner van ons vraagt. Bovendien zorgen we dat we geen onevenredige 
gemeentelijke lastendruk bij de inwoners neerleggen, door effectief en efficiënt om te gaan met 
menskracht en middelen.  
 
Ontwikkelingen in 2021 
Vanwege de coronapandemie werd zoveel mogelijk thuisgewerkt. Door onze ambtelijke organisatie, 
maar ook door onze inwoners. Het was prettig dat, we met dank aan een aantal nieuwe modules, onze 
digitale dienstverlening konden uitbreiden. Ook online bleek de verdergaande samenwerking in GHO-
verband tot nieuwe successen te leiden: een gezamenlijke visie op dienstverlening, het ontwikkelen 
van een kennisbank en een klantcontactsysteem dat is gekoppeld aan een nieuw zaaksysteem zijn 
daarvan het resultaat. De organisatie-ontwikkeling heeft te lijden gehad onder de pandemie: 
verbinden in een nieuwe organisatiestructuur doe je samen, en een voornamelijk online omgeving 
draagt daar niet in positieve zin aan bij.  
 
Samen met onze verbonden partijen 
Goirle staat daarvoor niet alleen aan de lat. We realiseren onze doelstellingen samen met onze 
inwoners en ondernemers, én in samenwerking met onze partners, de verbonden partijen. Een 
verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een 
bestuurlijk en financieel belang heeft. Voor dit programma waren dat in 2021 de volgende organisaties: 
- Regio Hart van Brabant: Vanuit de autonomie van het lokale bestuur vormgeven van 

samenwerking tussen gemeenten. 
 
Thema-indeling 
De verantwoording over realisatie van de doelstellingen hebben we aan de hand van de door de raad 
vastgestelde thema-indeling geformuleerd:  
 
4.1. Bestuur 
4.2. Dienstverlening 

 

  



56 
 

Wat heeft het gekost? 
 
 
 

Rekening 2020 
Begroting 2021 

voor wijziging 
Begroting 2021 

na wijziging 
Rekening 2021 

Totaal lasten 2.127 2.104 2.300 2.274 

Totaal baten 263 260 278 307 

Saldo programma -1.864 -1.845 -2.021 -1.967 
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Thema 4.1 Bestuur 

 
 
Beleidsverantwoording 
 

Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

Bestuur  

We intensiveren de uitvoering van het programma 
‘Samen halen we het beste uit onszelf’ met de 
gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk. 
 
 
 
 
  

We continueerden de samenwerking. Door samen 
projecten te doen en samen te werken in de 
uitvoering droegen we bij aan het behalen van 
voordelen op de 4k’s: het verhogen van de 
kwaliteit, het beperken van de meerkosten, het 
verminderen van de kwetsbaarheid en het 
vergroten van kansen voor medewerkers. Door 
corona hebben we elkaar minder ontmoet, 
waardoor de samenwerking niet verder is 
geïntensiveerd.  

We voeren het uitvoeringsplan 2021 van de 
Strategische Meerjarenagenda 2020–2024 Hart 
van Brabant uit. 
 
  

We gaven verder uitvoering aan de Strategische 
Meerjarenagenda 2019-2023. Daarnaast 
verwerkten we de uitkomsten van het governance-
onderzoek. Dit leidde tot een nieuwe regionale 
adviescommissie voor raden en de komst van een 
Kern- en Keuzeagenda.   

We kantelen de organisatie. In het nieuwe 
organisatiemodel gaan we eerst leren en 
experimenteren, met als doel een wendbare, 
veerkrachtige en toekomstbestendige organisatie. 

Vanaf februari 2021 werken we in de nieuwe 
organisatiestructuur. De start markeerde het begin 
van de verdere ontwikkeling naar zelforganisatie. 
Gaandeweg leren, verfijnen en bijstellen en het 
werken aan sterke teams, verloopt door de 
coronapandemie anders. De 
organisatieontwikkeling is gebaat bij nabijheid, 
samenwerking op de werkvloer, afstemmomenten 
en informele ontmoeting. Allemaal zaken die 
minder waren door het thuiswerken. De 
verwachting is dat de ontwikkeling naar 
zelforganisatie meer tijd in beslag neemt. De 
domeinmanagers houden zich onder meer 
hierdoor nog (te)veel met de inhoud bezig. De 
coachende, faciliterende en sturende rol staat 
daardoor onder druk. 

We vernieuwen de vergaderinstallatie in de 
raadszaal zodat de vergaderingen zowel binnen als 
buiten de raadszaal goed zijn te volgen.  
 
 
 
  

De coronaperiode gaf andere inzichten over 
vergaderen. We startten daarom een onderzoek 
naar een integrale vervanging van het complete 
systeem. Realisatie vindt daardoor niet plaats in 
2021. In de begroting 2022 namen we een bedrag 
op voor vervanging. We stellen in het tweede 
kwartaal van 2022 een projectgroep samen en 
starten met de uitvoering. 
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Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

Bestuurlijke vernieuwing. 
 
 

In samenwerking met de griffie en het college 
werkten we aan het verbeteren van het samenspel 
tussen raad, college en ambtelijke organisatie. Dit 
proces draagt bij aan meer vertrouwen, 
rolduidelijkheid, wederzijds begrip en duidelijkheid 
over verwachtingen. Een enquête gaf inzicht in hoe 
medewerkers, raadsleden en collegeleden de 
samenwerking ervaren. We bespraken de 
uitkomsten  tijdens de raadsconferentie. We 
wisselden ervaringen uit en benoemden   
verbeterpunten voor de samenwerking. We zien 
dat er na de raadsconferentie meer begrip is, meer 
inzicht in elkaars werk en rol. Het contact tussen 
ambtelijke organisatie en raadsleden loopt 
makkelijker. 

Inwoners en organisaties waarderen de wijze 
waarop zij worden betrokken bij de (uitvoering 
van) beleid en de samenwerking. 

We geven vorm aan inwonerparticipatie binnen de 
beleidsprocessen. In het onderzoek Waar staat je 
gemeente 2021 stelden we de vraag: Hoe 
waardeert u de wijze waarop uw gemeente 
inwoners en organisaties betrekt bij (de uitvoering 
van) het beleid en de samenwerking zoekt? 
Inwoners geven hiervoor het cijfer 6,0. Dit wijkt 
niet significant af van de waardering in 2019. Dat 
betekent dat het verschil (mogelijk) op toeval 
berust.  

 
Beleidsindicatoren BBV 
 
Niet van toepassing. 
  
Wat heeft het gekost? 
 
 
 
 Begroting 2021 

Begroting 2021 
na wijziging 

Rekening 2021 Verschil 

Lasten 1.554 1.735 1.716 19 

Baten 7 26 27 1 

Gerealiseerd resultaat -1.547 -1.709 -1.689 20 

 
Financiële toelichting 
 
Niet van toepassing.  
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Thema 4.2 Dienstverlening 

 
 
Beleidsverantwoording 
 

Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

Burgerzaken  

We stimuleren en monitoren het gebruik van de 
online producten en diensten van Burgerzaken.  
 
 
 
  

We zien een toename van het aantal online 
aangevraagde producten. We stimuleren dit op 
onze website. We wijzen inwoners die telefonische 
contact hebben op de mogelijkheid om hun 
aanvraag online te doen. Mensen die geen gebruik 
willen of kunnen maken van de online 
mogelijkheden, kunnen bellen of langskomen in 
het gemeentehuis. 

Het percentage online aangevraagde producten en 
diensten van Burgerzaken neemt toe ten opzichte 
van het aantal baliebezoeken. 

In de burgerzakenapplicatie iBurgerzaken voegden 
we diverse modules toe  in 2021. Hierdoor boden 
we nog meer diensten digitaal aan en verminderde 
het aantal baliebezoeken. In 2021 handelden we 
67% van de aangevraagde producten en diensten 
digitaal af, in 2019 was dat 27%. 

We vragen naar tevredenheid over de 
dienstverlening door Burgerzaken en verbeteren 
op basis daarvan onze diensten.  

We voerden in 2021 het onderzoek "waar staat je 
gemeente" uit. Daarbij vragen we inwoners om 
hun mening op verschillende thema’s. Hierin staan 
geen vragen speciaal over dienstverlening door 
Burgerzaken. We starten daarom een apart 
onderzoek op in 2022. 

We meten het aantal gesprekken aan de balie over 
de geleverde dienstverlening door het team. 

We voerden nog geen gesprekken aan de balie in 
2021 over de geleverde dienstverlening. Dit 
plannen we in 2022. 

We startten in 2020 met het verkennen van de 
samenwerkingsmogelijkheden op het vlak van 
dienstverlening met de GHO gemeenten. Of een 
gezamenlijke visie hiertoe ook behoort, 
onderzoeken we in 2021. Vanwege corona en de 
koppeling met de visie is ook de herijking van de 
servicenormen vertraagd.  

We schreven samen met Hilvarenbeek en 
Oisterwijk een visie op Dienstverlening. Op 8 
februari stelde de Raad de visie vast. De visie geeft 
aan, wat we de komende jaren belangrijk vinden in 
onze dienstverlening. Een inwoner/ondernemer 
leest in de visie wat hij/zij van de gemeente wel of 
niet mag verwachten, en ook welke inspanningen 
wij als organisatie daarvoor doen. De visie geeft 
houvast bij het verbeteren van onze 
dienstverlening. Op basis van de visie werken we 
aan servicenormen. Dit gebeurde tot nu toe nog 
niet. 
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Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

We hebben een plan voor 2021 gemaakt waarin de 
vervolgstappen van de doorontwikkeling in de 
richting van een Klant Contact Centrum zijn 
opgenomen. 
 
 
 
 
 
 

In GHO verband zetten we de eerste stappen naar 
een kennisbank en klantcontactsysteem voor ons 
KCC. Hiermee kunnen we in de toekomst onze 
inwoners sneller voorzien van een antwoord. 
Alleen de complexere vraagstukken zetten we 
door naar vakspecialisten. Dit vraagt een andere 
manier van werken van onze medewerkers. Ze 
volgden hiervoor trainingen op het gebied van 
gesprekstechnieken en het vergroten van digitale 
vaardigheden. 
Samen met de vakteams maakten we afspraken 
over hun bereikbaarheid. We overleggen 
regelmatig over de manier waarop het KCC ze kan 
ondersteunen in de beantwoording van vragen van 
onze inwoners. 

 
Beleidsindicatoren BBV 
 
Niet van toepassing. 
  
Wat heeft het gekost? 
 
 
 

Begroting 2021 
Begroting 2021 

na wijziging 
Rekening 2021 Verschil 

Lasten 550 565 559 6 

Baten 253 253 280 28 

Gerealiseerd resultaat -298 -312 -278 34 

 
Financiële toelichting 
 

Baten  28 voordeel S/I 

Burgerzaken   

- In 2020 zijn aanmerkelijk minder aanvragen reisdocumenten en (eerste) 
rijbewijzen ingediend, mede door corona. In 2021 is hier een duidelijke 
inhaalslag geweest. 

18 I 

- De meeropbrengst basisregistratie personen is geheel te wijten aan de 
ontvangen leges voor naturalisaties. In het vierde kwartaal 2021 zijn meer 
aanvragen naturalisaties in behandeling genomen in vergelijking met eerdere 
jaren.  

10 I 
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Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead 
 
 
Ambitie en doel 
In het programma 5 algemene dekkingsmiddelen en overhead behandelen we de algemene middelen, 
de post onvoorzien en de overhead die de gemeente Goirle heeft.  
 
De algemene middelen zijn middelen waaruit de doelen van alle programma's worden bekostigd. Deze 
algemene middelen worden betrokken bij het financiële beeld van de gemeente. Tot deze middelen 
behoren:  

• de gemeentelijke belastingen;   

• ontvangen uitkeringen uit het gemeentefonds; 

• het resultaat op langlopende leningen en dividenden; 

• algemene stelposten die nog te verdelen zijn over de programma's; 

• stelpost voor onvoorziene kosten die niet anders gedekt kunnen worden. 
 
In dit programma leest u een toelichting op de financiële afwijking van de overhead. De inhoudelijke 
toelichting op de salarislasten vindt u in de paragraaf bedrijfsvoering. De gemeentelijke belastingen en 
heffingen komen uitgebreid aan de orde in de paragraaf lokale heffingen.  
In de paragraaf financiering komen de overige algemene dekkingsmiddelen aanbod. 
 
Samen met onze verbonden partijen 
Goirle staat niet alleen aan de lat voor het realiseren van haar doelstellingen. We realiseren onze 
doelstellingen samen met onze inwoners en ondernemers, én in samenwerking met onze partners, de 
verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie 
waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Voor dit programma waren dat in 2021 
de volgende organisaties: 
- NV Bank Nederlandse Gemeenten (Den Haag): de gemeente houdt de aandelen aan als duurzame 

belegging. 
- NV Brabant Water (Breda): Veilig stellen van de belangen van de eigen inwoners in het 

verzorgingsgebied. 
- NV Tilburgse Waterleidingmaatschappij (Tilburg): de activiteiten en bepaalde bezittingen van deze 

NV zijn overgenomen door Brabant Water NV en er zijn jaren juridische procedures gevoerd over 
de financiële afwikkeling.  

 
Thema-indeling 
De verantwoording over realisatie van de doelstellingen hebben we aan de hand van de door de raad 
vastgestelde thema-indeling geformuleerd:  
 
5.1. Algemene dekkingsmiddelen 
5.2. Overhead 
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Wat heeft het gekost? 
 
 
 

Rekening 2020 
Begroting 2021 

voor wijziging 
Begroting 2021 

na wijziging 
Rekening 2021 

Totaal lasten 12.983 5.723 10.191 11.392 

Totaal baten 49.391 43.906 48.790 50.067 

Saldo programma 36.407 38.183 38.600 38.675 
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Thema 5.1 Algemene dekkingsmiddelen 

 
 
Beleidsverantwoording 
 

* De bezuinigingsmonitor is in 2021 voor het eerst gepresenteerd en bevat maatregelen uit het 
dekkingsplan 2020 en 2021 die door de raad zijn vastgesteld om het structureel en reëel evenwicht te 
kunnen behouden. In de monitor zijn taakstellingen opgenomen om te komen tot een afvlakkende lijn 
in de destijds alsmaar stijgende kosten. 
 
Herverdeling gemeentefonds 
Sinds de laatste herziening van de Financiële verhoudingswet in 1997 veranderde veel, onder andere 
in de taken die gemeenten voor het Rijk uitvoeren. Daarom worden de financiële verhoudingen tussen 
het Rijk en gemeenten momenteel herzien. Eén van de wijzigingen richt zich op de herijking van het 
gemeentefonds: de manier waarop de rijksmiddelen over de gemeenten in Nederland worden 
verdeeld.  Dat gebeurt met behulp van een verdeelmodel met lokale aantallen en uniforme 
maatstaven en zorgt ervoor dat we 'algemene dekkingsmiddelen' hebben om wettelijke taken en 
lokale beleidskeuzes te kunnen financieren. Begin 2021 werd eindelijk duidelijk hoe de voorgenomen 
herijking voor Goirle zou uitpakken. Dat viel fors tegen: een oplopende korting op de huidige 
rijksinkomsten dreigde, tot tenminste € 2 miljoen per jaar. Later in 2021 werd het voorgenomen 
verdeelmodel aangepast (de basis van 2017 werd geactualiseerd naar 2019) waardoor voor Goirle zelfs 
een jaarlijkse korting op de algemene uitkering dreigde van € 2,5 miljoen.  Op basis van de 
rekenmodellen van eind december 2021 dreigt de korting op de Algemene Uitkering vanwege de 
herijking zelfs op te kunnen lopen tot € 3,4 miljoen per jaar. Deze herverdeling wordt gefaseerd 
ingevoerd met een maximaal nadeel in 2023 van € 15,00 per inwoner dat zich opstapelt naar € 60,00 
in 2026. Onduidelijk is of het verdere nadeel na 2026 wordt geëffectueerd. 
 

Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

Algemene dekkingsmiddelen   

We voorzien in voldoende financiële middelen 
om op korte en lange termijn mogelijkheden en 
ambities in evenwicht te houden. 
 

In 2021 streefden we naar een structureel en 
reëel evenwicht van inkomsten en uitgaven, 
door uitvoering te geven aan de 
bezuinigingsmonitor 2021. In de bijlage wordt 
de stand van zaken van de bezuinigingsmonitor 
beschreven.* De komende jaren heeft de 
gemeente Goirle een uitdaging een structureel 
en reëel evenwicht te behouden door onder 
andere de herverdeling van het 
gemeentefonds en de stijgende kosten in het 
sociaal domein.  
 
De ontwikkelingen over de herverdeling volgen 
we actief, zodat we nauwlettend in de gaten 
houden wat de gevolgen voor de gemeente 
Goirle zijn. 
Ook startten we in het kader van de stijgende 
kosten en herverdeling gemeentefonds een 
strategische heroriëntatie om de financiële 
situatie van de gemeente Goirle in kaart te 
brengen. In de paragraaf bedrijfsvoering 
beschrijven we hierover meer. 
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Er is het afgelopen jaar veel te doen (geweest) over het nieuwe verdeelmodel. Ondanks dat de herijking 
voor het Rijk macro een 'budgetneutrale' exercitie is, zijn de effecten voor de gemeenten in Nederland 
groot en divers. Zo zijn er voordeel- én nadeelgemeenten. Goirle bevindt zich in de categorie 'forse 
nadeelgemeenten'. Overigens is de 'budgetneutraliteit' voor het Rijk ook nog onderwerp van discussie: 
behalve een rechtvaardiger herverdeling is het algemene geluid ook dat 'de koek groter moet'. Kortom: 
het geld moet niet alleen anders onder de gemeenten worden verdeeld, er moet ook meer te verdelen 
komen, gezien de extra taken die de afgelopen jaren bij gemeenten zijn weggelegd.  
 
Zowel ambtelijk als bestuurlijk zet Goirle alles in het werk om de nadelige effecten van de herijking te 
verminderen en/of te verzachten. Naast contact met  'lotgenoten' op diverse plekken in Nederland, 
trekken we ook in regionaal verband met elkaar op. Niet alleen met gemeenten van vergelijkbare 
grootte, maar bijvoorbeeld ook met de gemeente Tilburg. Er is zelfs contact met leden van de Tweede 
Kamer om de nijpende situatie van onze gemeente onder de aandacht te brengen.  
 
Het demissionaire kabinet vond dat een definitief besluit over de herijking na de Tweede kamer 
verkiezingen van 2021 aan een nieuw kabinet was. Vanwege het moeizame formatieproces, is een 
definitief besluit over de herijking niet meer in 2021 genomen. De invoeringsdatum voor de herijking 
was al eerder uitgesteld en is nu voorzien voor 2023.  
 
Rijksmiddelen jeugdstelsel 
In 2019 heeft het Rijk onderkend dat gemeenten op het terrein van het gedecentraliseerde jeugdstelsel 
structureel middelen tekort komen. Ook de gemeente Goirle heeft in 2019 en 2020 ervaren dat kosten 
voor jeugdzorg enorm toenamen. Dit is een landelijke ontwikkeling en het Rijk heeft dit erkend. In 
2020 heeft het Rijk in de meicirculaire extra middelen voor 2022 toegekend en vanwege de 
voortdurende financiële problemen die de jeugdzorgtekorten bij gemeenten veroorzaken en in 
afwachting van een structurele oplossing waarvoor het nieuwe kabinet aan de lat staat, heeft het Rijk 
in de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds ook voor 2021 middelen ter beschikking gesteld. Voor 
de gemeente Goirle betekent dit in 2022 € 1.477.000 extra middelen voor de jeugdzorg. Naar deze 
extra middelen houdt het Rijk vast aan een structurele oplossing door een combinatie van middelen 
en maatregelen waarmee het jeugdstelsel op de lange termijn beter houdbaar wordt.  
 
Beleidsindicatoren BBV 
 

5.1 Algemene dekkingsmiddelen 

BBV-Indicatoren (Bron: 
waarstaatjegemeente.nl) 

  Gemeente Goirle Geheel Nederland 

  Eenheid 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

2
7 

Gemiddelde WOZ-waarde 
x € 

1.000 
276 294 319 248 270 290 

2
8 

Woonlasten éénpersoonshuishouden € 629 742 733 665 700 763 

2
9 

Woonlasten meerpersoonshuishouden € 726 831 857 735 773 810 

           

Legenda:         

  27. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen  

  28. Gemiddeld totaalbedrag in € per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten 

  
29. Gemiddeld totaalbedrag in € per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan 
woonlasten 
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Overzicht algemene dekkingsmiddelen 
 

Overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen 
(baten) 

  

Algemene uitkering gemeentefonds                 38.593 

Onroerendezaakbelasting                   6.450 

Precariobelasting                           0  

Dividend                           9 

Renteresultaat op het taakveld Treasury, Paragraaf Financiering                       139 

Overige baten                       129 

Totaal van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen (baten)               45.320 

 
Wat heeft het gekost? 
 
 
 

Begroting 2021 
Begroting 2021 

na wijziging 
Rekening 2021 Verschil 

Lasten -846 3.209 3.877 -669 

Baten 43.628 48.509 49.629 1.120 

Gerealiseerd resultaat 44.475 45.300 45.752 452 

 
Financiële toelichting 
 

Lasten  669 nadeel S/I 

Meerdere taakvelden   

- Diverse mutaties kleiner dan € 10.000. 2 I 

Treasury   

- Lagere toerekening rentelasten aan de taakvelden. -39 I 

- Lagere rentevergoeding boekwaarden grondexploitatie. 9 I 

Mutaties reserves   

- De mutaties op de reserves zijn nadelig. Dit is voornamelijk veroorzaakt 
door de budgetoverheveling van 2021 naar 2022 en de storting van € 
107.000 in de reserves verfraaiing gemeente en bovenwijkse 
voorziening. Zie ook de toelichting op de balans bij het onderdeel 
reserves. 

-391 I 

Resultaat rekening 
- Het resultaat van 2021 verwerken we na vaststelling van de 

jaarrekening door de gemeenteraad. Het saldo van baten en lasten van 
de begroting na wijziging heeft een voordelig saldo. 

20 I 

Belastingen   

- Contractuele verplichtingen zijn niet nagekomen en team GHO 
Belastingen maakte hierdoor extra kosten voor inhuur. 

-64 I 
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Lasten  S/I 

Overige baten en lasten 
Hier verwerken we posten met een incidenteel karakter en/of posten die we 
niet hadden voorzien in de begroting. 

  

- De post onvoorzien is niet ingezet, de helft van deze post is incidenteel 
en is niet uit de algemene weerstandsreserve onttrokken en de andere 
helft is structureel en heeft invloed op het jaarrekeningresultaat. 

72 I 

- In de begroting verwerkten we een verwachte salarisstijging van 3%. 
Begin 2022 werd bekend wat de financiële gevolgen van de nieuwe 
CAO voor 2021 zijn: een eenmalige uitkering en 1,5% salarisverhoging 
per 01/12/21.  

-201 I 

- De verrekening van de uren van de kapitaalwerken en de 
grondexploitatie is lager dan verwacht. Werkzaamheden zijn 
gedeeltelijk of niet uitgevoerd door corona en het ontbreken van 
personeel bij aannemers.  

-518 I 

- In de begroting namen we een stelpost op voor de corona-
steunpakketten van het Rijk. Deze stelpost is niet volledig ingezet. 
Daarnaast verwerkten we uitgaven op andere taakvelden. We stellen 
voor om dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve corona.  

441 I 

 

Baten 1.120 voordeel S/I 

- Diverse mutaties kleiner dan € 10.000. -18 I 

Mutaties reserves   

- De mutatie op de reserves zijn voordelig. Het voordeel heeft betrekking 
op het overhevelen van budgetten van 2021 naar 2022 voor het 
onderdeel dat betrekking heeft op de inkomsten die worden ontvangen 
voor de werkzaamheden ecologische verbindingszone Bels Lijntje. De 
beschikking over de reserve sociaal domein is daarentegen 
aanmerkelijk lager. Voor nadere toelichting zie de toelichting op de 
balans bij de reserves. 

377 I 

Belastingen   

- Hogere WOZ-waarden geven een hogere opbrengst OZB, nog niet alle 
bezwaarschriften zijn afgehandeld in 2021. 

70 S 

- Lagere opbrengst door meer leegstand, OZW niet-woningen. -15 I 

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds   

- Op basis van de decembercirculaire is de algemene uitkering 
substantieel hoger, dat wordt onder andere veroorzaakt door het 6e 
steunpakket corona en bijdrage voorgaande jaren. Een deel van dit 
bedrag storten we in de bestemmingsreserve corona.  

607 I 

Overige baten en lasten   

- Aanvullen van de voorziening dubieuze debiteuren 2021. -30 I 

- Niet gebruikte verplichtingen uit 2020: € 19.000 voordeel . 
- Een eenmalige bijdrage overeenkomst Boschkens á € 107.000 en de 1% 

regeling € 12.510. Beide bedragen storten we in de reserves verfraaiing 
gemeente en bovenwijkse voorzieningen.  

- Feitelijke doorbelasting uren Programma 2: € 103.000   
- Diverse mutaties kleiner dan € 10.000: € 14.000 nadeel 

227 I 
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Baten  S/I 

- In de begroting verwerkten we verschillende stelposten. Deze 
stelposten hebben betrekking op andere programma's binnen de 
begroting. 

- Nog te realiseren bezuinigingen zwerfvuil en afvalbakken: beide voor € 
20.000: zie thema 2.2 voor een toelichting.  

- Stelpost BTW-GGD €  12.500: realisatie in programma 1. 
- Stelpost voordeel op kapitaallasten € 40.000: realisatie in verschillende 

programma's.  
- Diverse mutaties kleiner dan € 10.000 : € 6.000 

-40 
-58 

S 
I 
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Thema 5.2 Overhead 

 
 
Beleidsverantwoording 
 

  

Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

Overhead  

We voldoen aan de wettelijke plicht in de 
informatievoorziening op onze website. 

In 2021 gaven we uitvoering aan de 
actiepunten uit plan van aanpak digitale 
toegankelijkheid. Hiermee voldoen we aan de 
wettelijke verplichting. 

We harmoniseren onze processen in de 
samenwerking met Hilvarenbeek en Oisterwijk. 

Zie thema 4.1 en de paragraaf bedrijfsvoering 
(uitvoering). 

Gegevensmanagement wordt breder in de 
organisatie geborgd en geautomatiseerd met 
elkaar uitgewisseld. 

Informatievoorziening 
In 2021 voerden we verschillende 
verbeteringen door in het geautomatiseerd 
uitwisselen van onze gegevens. Primair gericht 
op de ontsluiting van onze basisgegevens zoals 
persoonsgegevens uit de Basisregistratie 
Personen. Ook zetten we in op het rechtstreeks 
en direct archief-waardig opslaan van onze 
gegevens. De komende jaren blijven we hierop 
inzetten en breiden we dit verder uit met 
andere gegevens.  
 
Gegevensmanagement  
In 2021 zetten we forse stappen op het  gebied 
van gegevensmanagement, specifiek voor het 
domein Jeugd. In het eerste kwartaal van 2022 
verwachten we het dashboard Jeugd hiervoor 
op te leveren. Ook voerden we diverse 
activiteiten uit binnen het domein Fysiek om 
meer datagedreven te werken. Zo leverden we 
het dashboard “openbare meldingen” en het 
dashboard “werkvoorraad juristen” op, en 
nam het domein Fysiek beide dashboards in 
gebruik. 
 
De belangrijkste stap is dat we eind vorig jaar 
de middelen kregen om het team 
gegevensmanagement in GHO-verband op te 
zetten. Inmiddels bereiden we de werving 
GHO-breed voor. 

Verbetering van onze dienstverlening door 
betere correspondentie. 

Het vanuit 2020 overgehevelde budget zetten 
we in 2021 in voor een verplichte training 
helder schrijven voor alle medewerkers. Om 
een gezamenlijke basis te leggen voor het 
schrijven van heldere brieven en e-mails, zodat 
onze teksten direct duidelijk zijn voor de lezer. 
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Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

In de organisatieontwikkeling is in 2021 
aandacht besteed aan opleiding coaching en 
teamontwikkeling / building. 

Het budget dat we overhevelden naar 2021 
besteedden we aan een leiderschaps-
programma: een programma dat door middel 
van training en coaching bijdraagt aan de groei 
naar zelforganisatie.  

Digitaliseren van archief historische 
bouwvergunningen. 

In 2021 doorliepen we het 
aanbestedingstraject voor de eerste tranche 
bouwvergunningen (1905-1993, 127m1). Door 
de coronacrisis verliep dit wel met vertraging.  
Na gunning leverde het scanbedrijf een 
proefbatch op. Ook regelden we de formele 
aansluiting op het e-depot van het Regionaal 
Archief Tilburg. Om het goed te kunnen 
beheersen,  knippen we dit zeer omvangrijke 
project op. De aanbesteding van de tweede 
tranche bouwvergunningen (1994-heden) 
vindt daarom in 2022 plaats. 

Het project analoog archief ronden we af. We zetten een externe recordmanager in om 
de ‘vaste’ medewerkers zoveel mogelijk in te 
kunnen zetten voor de afronding van het 
analoge archief. We verwerkten in 2021 vele 
meters analoge documenten, maar ook hier 
liepen we ‘coronavertraging’ op door 
verminderde fysieke aanwezigheid van 
collega’s van andere teams. Mede door de 
inzet van de recordmanager rondden we 
enkele zaken af die  door het interbestuurlijk 
toezicht als aandachtspunt benoemd werden. 
We zetten de   recordmanager over langere tijd 
in, binnen het budget. Dat doen we om hem in 
de gelegenheid te stellen enkele langer 
lopende onderwerpen volledig af te ronden.     

Inzetten op bindingsactiviteiten om elkaar te 
leren kennen en goed op elkaar ingespeeld te 
raken om de samenwerking aan te kunnen gaan. 
Bindingsactiviteiten die dit bevorderen zijn 
daarom hard nodig om alles gesmeerd te laten 
verlopen. 
Daarnaast willen de oude teams nog een laatste 
keer een activiteit organiseren om de jarenlange 
samenwerking mooi af te sluiten. 

Door corona waren er minder 
bindingsactiviteiten. De activiteiten voor het 
afscheid van de oude afdelingen en de start 
van de organisatiewijziging organiseerden we 
online in plaats van fysiek.  
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Beleidsindicatoren BBV 
 

5.2 Overhead 

BBV-Indicatoren  

  Gemeente Goirle Geheel Nederland 

  Eenheid 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

30 Formatie  fte 5,73 5,75 5,97       

31 Bezetting  fte 5,66 5,57 5,65       

32 Apparaatskosten 
in € per 
inwoner 433 546 589       

33 Externe inhuur %  19,4% 14,6% 9,5%       

34 Overhead %  9,5% 11,3% 10,4%       

         

Legenda:        

 

30. Formatie: aantal begrote fte per 1.000 inwoners. Het gaat hier om de toegestane formatie 
in fte van het ambtelijk apparaat van uw organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 
januari. (Bron: eigen data) 

 31. Bezetting: aantal werkelijke fte per 1.000 inwoners (Bron: eigen data) 

 

32. Apparaatskosten: Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke 
financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, 
materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken (Bron: 
eigen data) 

 
33. Externe inhuur: Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen 
(Bron: eigen data) 

 
34. Overhead: totaal van de uitgaven van het taakveld Overhead als percentage van de totale 
uitgaven in de begroting (Bron: eigen data) 

 
Wat heeft het gekost? 
 
 
 

Begroting 2021 
Begroting 2021 

na wijziging 
Rekening 2021 Verschil 

Lasten 6.570 6.982 7.515 -532 

Baten 278 282 438 156 

Gerealiseerd resultaat -6.292 -6.701 -7.077 -376 
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Financiële toelichting 
 

Lasten 532 nadeel S/I 

Overhead   

- Budgetoverheveling conform raadsbesluit 8 februari 2022: 
Digitaliseren archief € 175.000. 
Organisatie-ontwikkeling € 12.000. 

187 I 

- Diverse mutaties kleiner dan € 10.000. 58 I 

- Toerekening van de opslag van overhead (107%)  aan het grondbedrijf 
en projecten / investeringen is lager, net als de doorberekening van de 
salarislasten, omdat projecten niet zijn uitgevoerd door corona en 
aannemers geen personeel hadden om werkzaamheden uit te voeren. 

-633 I 

- Onvoorziene inhuur van derden voor zwangere of langdurig zieke 
medewerkers.  

-281 I 

- Op het budget voor informatiemanagement is dit jaar een overschot. 
Vooral veroorzaakt door een aantal budgettaire meevallers. Een 
voorbeeld hiervan is een eenmalige korting op de inhuur van 
projectleiders in het Equalit samenwerkingsverband van € 20.000. Ook 
zijn de kosten voor het printeronderhoud en verbruik in 2021 ongeveer 
€ 15.000 lager dan begroot. Het jaar 2022 verwachten we uit te komen 
zoals begroot. 

39 I 

- De kosten voor de gemeentepagina en andere communicatiemiddelen 
zijn lager dan verwacht, vanwege een andere werkwijze. 

25 I 

- Door veranderingen op het gebied van telefonie, is het budget niet 
volledig ingezet. 

21 I 

- Door corona zijn opleidingen niet aangeboden of geannuleerd. De 
invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. Opleidingen en 
cursussen schuiven we door naar 2022. Binnen de organisatie-
ontwikkeling stelden we prioriteiten. In 2021 startten we met het 
resultaat- & ontwikkelgesprek. 

19 I 

- Door corona waren er minder bindingsactiviteiten. De activiteiten voor 
het afscheid van de oude afdelingen en de start van de 
organisatiewijziging organiseerden we online in plaats van fysiek. 

17 I 

- Vanwege corona en het thuiswerken waren er minder activiteiten en 
vergaderingen in het gemeentehuis. 

16 I 

 

Baten 156 voordeel S/I 

Overhead   

- Diverse mutaties kleiner dan € 10.000. 21 I 

- Detachering van personeel aan de regio GHO, regio Hart van Brabant 
en Veiligheidsregio en vergoedingen UWV, waarvan de opbrengsten 
vooraf lastig te bepalen of niet bekend zijn. 

135 I 
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Vennootschapsbelasting 
 
 
De vennootschapsbelasting (VPB) aangifte was voor 2018, 2019 en 2020 nihil, omdat  het resultaat 
waarover vennootschapsbelasting wordt berekend negatief is. Voor 2021 wordt verwacht dat het 
fiscaal resultaat voor de grondexploitaties € 121.341 positief is, maar de verrekenbare verliezen ultimo 
2020 zijn € 631.994. Hierdoor is  geen vennootschapsbelasting in 2021 opgenomen. Voor de bepaling 
van de vennootschapsbelasting is specialistische kennis ingehuurd. 
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Onvoorzien 
 
 
In de begroting namen we een bedrag voor onvoorziene uitgaven mee dat voor de helft een structureel 
bedrag is en voor de andere helft een tijdelijk karakter heeft. Het bedrag van € 72.000 benutten we 
niet. 
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Jaarverslag paragrafen 
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Paragraaf Lokale heffingen 
 
 
 
Uitgangspunten 
 
U leest in deze paragraaf over de ontwikkeling van de bestaande lokale algemene belastingen en 
heffingen. En over de gevolgen voor de lokale belastingdruk onder invloed van deze ontwikkelingen. 
We sluiten de paragraaf af met het kwijtscheldingsbeleid. 
 
Algemene belastingen 
De opbrengsten van de algemene belastingen gaan naar de algemene middelen van de gemeente. 
Algemene belastingen zijn onder andere de onroerende-zaakbelastingen (OZB), toeristenbelasting en 
de precariobelasting. 
 
Bestemmingsbelastingen 
Bestemmingsbelastingen zijn belastingen waarvan de opbrengsten zijn bestemd voor specifieke taken 
of voorzieningen met een duidelijk algemeen belang. Voorbeelden hiervan zijn de rioolheffing en de 
afvalstoffenheffing. Voor bestemmingsbelastingen geldt dat de gemeente niet meer mag heffen dat 
de kosten die zij voor de betreffende taak of voorziening maakt. De hondenbelasting wordt in Goirle 
ook gezien als een bestemmingsbelasting, en niet als een algemene belasting. 
 
Retributies  
Retributies (rechten) heffen we van personen aan wie de gemeente een specifieke dienst verleent die 
voor die persoon een individueel voordeel oplevert. De belangrijkste rechten zijn leges. De gemeente 
mag op basis van de Gemeentewet artikel 229b niet meer heffen dan de begrote kosten die gedekt 
worden met de heffing. 
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Gerealiseerde inkomsten 
 
We concluderen dat de inkomsten grotendeels volgens de begroting zijn gerealiseerd. Dit betekent 
dat de begroting voor 2021 realistisch is opgesteld. De opbrengsten precariobelasting en de 
staangelden voor de kermissen zijn niet gerealiseerd, vanwege corona.   
 

Omschrijving lokale heffing 
Begroting 2021 
voor wijziging 

Begroting 2021 
na wijziging 

Rekening 2021 in % 

        

Algemene heffingen         

OZB 5.772  6.395  6.450  101% 

Toeristenbelasting (TB) 65  65  65  100% 

Precariobelasting (PB) 16  16  1  3% 

Totaal algemene heffingen 5.852  6.476  6.515    

     

Bestemmingsheffingen         

Afvalstoffenheffing (ASH) 2.322  2.322  2.318  100% 

Rioolheffing (RIOOL) 2.191  1.941  1.921  99% 

Leges Omgevingsvergunning (L OMG) 750  959  1.245  130% 

BIZ belasting (BIZ) 270  270  279  103% 

Hondenbelasting (HB) 75  75  78  105% 

Staangeld kermis (KER) 65  0  0  0% 

Marktgelden (MG) 12  12  12  98% 

Leges burgerzaken (L BUZA) 168  168  190  114% 

Overige heffingen (L OVG) 138  131  144  110% 

Totaal bestemmingsheffingen 5.991  5.878  6.187    

     

Totaal generaal lokale heffingen 11.843  12.353  12.702    

 
 
De opbrengsten zijn 19,12% van het totaal aan baten van de jaarrekening 2021. 
 

 
 
De kleur geeft aan onder welk thema de belasting of heffing valt. 
Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4  Programma 5 
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Inzicht in kostendekkendheid 
 
Leges  
De kostendekkendheid van de leges beoordeelden we op realisatieniveau. De integrale 
kostendekkendheid komt op realisatiebasis voor het belastingjaar 2021 uit op 80%. Hieronder is  
beknopt per Titel aangegeven wat de verklaringen zijn als sprake is van een 
kostendekkendsheidspercentage boven de 100%. Een overschrijding van een 
kostendekkendsheidspercentage in de werkelijke opbrengsten heeft zowel juridisch als financieel geen 
consequenties. 
 
Corona heeft ook invloed op de inkomsten uit leges. De inkomsten van Titel 3 zijn extreem laag, omdat 
er geen evenementen mogelijk waren. Daarnaast zijn er minder reisdocumenten en rijbewijzen 
verkocht (Titel I). Tegelijkertijd zagen we een toename in het aantal aanvragen Omgevingsvergunning 
(Titel II).    
 

 Afval- 

stoffen- 

heffing 

Riool- 

heffing 

Markt- 

gelden 

Honden- 

belasting 

Leges 

Titel 1 Titel 2 Titel 3 

Taakveld 7.3 7.2 3.3 Divers Divers 8.1/8.3 Divers 

Netto kosten taakveld 1.491 1.632 14 68 319 678 49 

 Kosten, incl. rente 2.117 1.652 15 68 319 678 49 

 Inkomsten, excl. 

Heffing 

626 20 1 0 0 0 0 

Toe te rekenen kosten 522 399 10 1 190 634 52 

 6.3 Kwijtschelding 49 7 0 1 0 0 0 

 Overhead, incl. rente 75 224 9 0 190 634 52 

 BTW 399 167 1 0 0 0 0 

Totale kosten 2.014 2.031 24 69 509 1.312 101 

Opbrengst heffingen 2.318 1.921 12 78 277 1.280 8 

Mutatie met voorziening -305 110 0 0 0 0 0 

Dekkingspercentage 100% 100% 50% 113% 54% 96% 8% 

 
Voor de marktgelden is de toezegging gedaan om een inspanningsverplichting te leveren om in drie 
jaar te groeien naar 80% kostendekkendheid. Dit bereikten we in 2019. In 2021 blijft de realisatie 
achter. De tarieven marktgelden zijn niet meer hoog genoeg, om de gewenste kostendekkendheid te 
behalen.  
 
De opbrengsten uit hondenbelasting zijn hoger dan begroot. Eind 2021 voerden we een controle uit 
op hondenbezit. Door de controle zijn een flink aantal meer honden geregistreerd en dus is er vaker 
hondenbelasting in rekening gebracht.  
 
Lokale lastendruk 
 
Om een beeld te krijgen van de lokale lastendruk vergelijken we de situatie in Goirle met het landelijk 
gemiddelde, volgens de COELO-Atlas (landelijke rapportage lokale lasten). De uitgangspunten die we 
gebruikten voor de berekening zijn een meerpersoonshuishouden voor afvalstoffenheffing en 
rioolheffing en een waarde van een eigen woning in 2021 van € 319.000 (in 2020: € 295.000). 
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Tarievenoverzicht huishoudens 
 

 Nederland 

2021 

 Goirle 

 2020 2021 

OZB eigenaar woningen 0,1043%  0,1319% 0,1368% 

OZB eigenaar/gebruiker niet-woningen 0,5146%  0,5181% 0,5778% 

Afvalstoffenheffing € 305,00  € 244,56 € 253,32 

Rioolheffing € 201,00  € 197,70 € 165,17 

Bruto woonlasten € 811,00  € 831,37 € 854,88 

Hondenbelasting € 44,03  € 47,40 € 39,36 

 
Bron: COELO 
 
Kwijtschelding 
 
Een gemeente heeft de mogelijkheid om kwijtschelding te verlenen voor een aantal gemeentelijke 
heffingen. De gemeente Goirle heeft hiervoor een verordening kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen. TOG Nederland Zuid B.V. verzorgde de uitvoering van de kwijtschelding.  
 
In de begroting 2021 raamden we een bedrag van € 51.000 aan kwijtscheldingen. We verleenden voor 
bijna € 58.000 aan kwijtschelding. Dat zijn 251 toekenningen, waarvan er 165 door automatische 
kwijtschelding zijn verwerkt (toetsing via Inlichtingenbureau). In onderstaande tabel vergelijken we de 
begroting met de werkelijke cijfers kwijtschelding, per belastingsoort.  
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Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
 
Uitgangspunten 
 
Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is om mogelijke tegenvallers op te 
vangen zonder dat dit onmiddellijk invloed heeft op het beleid. Het weerstandsvermogen wordt 
uitgedrukt in een indicator weerstandscapaciteit ten opzichte van de risico's.  
 
Het beleid voor risicomanagement ligt vast in de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement. De 
uitgangspunten zijn: 
- Een ratio weerstandsvermogen tussen 1,0 en 1,4 is voldoende. 
- Er wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Incidentele 

risico’s worden gedekt uit “vrije” reserves (incidenteel geld). Structurele risico’s leiden tot 
beleidskeuzes bij de eerstvolgende begroting (opvangen binnen de exploitatie of inkomsten 
vergroten door inzet onbenutte belastingcapaciteit). 

- Voor de berekening van de weerstandscapaciteit wordt de ratio van 60% van de risico's toegepast, 
omdat niet alle risico's zich tegelijkertijd voordoen. 

 
De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en de mogelijkheden die de gemeente Goirle heeft om 
onverwachte kosten (risico's) op te kunnen vangen. De weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende 
onderdelen: de algemene weerstandsreserve (inclusief de algemene reserve grondexploitatie), de post 
onvoorzien, de stille reserves en de onbenutte belastingcapaciteit. 
 
In deze paragraaf zijn de vermogenspositie, de kengetallen van de financiële positie en de beschikbare 
weerstandscapaciteit beschreven.  
 
Inventarisatie weerstandsvermogen 
 
Berekening weerstandscapaciteit 
In de nota Weerstandsvermogen en risicomanagement zijn de bestanddelen van de 
weerstandscapaciteit bepaald. In dit hoofdstuk vullen we het theoretisch kader in voor de specifieke 
situatie van de gemeente Goirle. In de onderstaande tabel ziet u de weerstandscapaciteit. 
 

  Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2021 

Weerstandscapaciteit:   

Algemene reserve 4.531 3.053 

Gereserveerd begroting 2022  -436 

Grondexploitatie 4.167 4.168 

Verplichting  -40 

Totaal reserve 8.698 6.744 

Onvoorzien 72 72 

Stille reserves - - 

Begrotingsruimte - - 

Onbenutte 
belastingcapaciteit  691 

Jaarrekening resultaat  2.398 

Bestemmen corona  -523 
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Totale weerstandscapaciteit  9.382 

 
De onvoorziene uitgaven zijn voor 2022 geraamd op € 72.150, gebaseerd op € 3 per inwoner van de 
gemeente.  
 
Stille reserves zijn besloten in activa die lager dan de opbrengstwaarde zijn gewaardeerd. De gemeente 
Goirle heeft stille reserves in de financiële vaste activa en materiële vaste activa. De waarde van deze 
stille reserve is hieronder berekend. De panden zijn niet vrij verhandelbaar en kunnen niet worden 
meegenomen in de berekening.  
 

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Boekwaarde Opbrengstwaarde 

Panden  388  5.663 

   

 
De overwaarde van de panden bedraagt afgerond € 5.275.000 maar wordt niet meegenomen in de 
berekening. 
 
De financiële bezittingen ziet u in onderstaande tabel. 
 

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Boekwaarde Opbrengstwaarde  

Aandelen TWM 204 3.000 

Aandelen BNG   32 32 

Aandeel Brabant Water    9 9 

Totaal 245 3.041 

 
De overwaarde TWM bedraagt € 2.796.000, deze maakt pas deel uit van de weerstandscapaciteit als 
deze is gerealiseerd. Naar verwachting wordt deze in 2022, of in 2023 gerealiseerd. 
 
Onbenutte belastingcapaciteit 
De onbenutte capaciteit is het verschil tussen het gehanteerde OZB tarief en het tarief om tot een 
'artikel 12 gemeente' gerekend te worden. Voor de gemeente Goirle bedraagt de onbenutte 
belastingcapaciteit in juni 2021 voor de begroting 2022 € 691.000.  
 
De weerstandscapaciteit, weergegeven in een grafiek 
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Inventarisatie risico's 
 
De gemeenteraad stelde de beleidsnota Weerstandsvermogen en risicomanagement vast op 15 maart 
2011. Bij het opstellen van de nota inventariseerden we de mogelijke risico's die gemeenten in het 
algemeen kunnen lopen. De risico's zijn geactualiseerd per 31 december 2021. 
 
De risicokaart is als volgt samengesteld: 

• de kans dat zich een risico voordoet; 

• hoe goed is een risico in te schatten? De inschatting gaat van goed, via redelijk, naar slecht en naar 
niet in te schatten; 

• is het een reguliere post of een niet reguliere post; 

• het geschat financieel gevolg als het risico zich voordoet; 

• welke beheersingsmaatregelen van toepassing zijn en; 

• het reëel financieel gevolg. 
 
Op basis daarvan komen we tot de volgende financiële risico's per programma en de paragrafen:  
 

Omschrijving  Bedrag 
Programma 1 Inwoner 454 
Programma 2 Leefomgeving  595 
Programma 3 Bedrijvigheid 0 
Programma 4 Bestuur   94 
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien  163 
Overhead 89 
Paragraaf Financiering 0 
Paragraaf Bedrijfsvoering  1.054 
Paragraaf Verbonden partijen  353 
Paragraaf Grondexploitatie                2.147 

Totaal  4.950 
 
 
Verdere ontwikkelingen risico's 
De risico’s zijn nu voor 100% meegenomen voor een bedrag van € 4.950.000. 
 
Bij het samenstellen van deze paragraaf vormden zich (mondiale) ontwikkelingen, die ervoor zorgen 
dat wij als gemeente nog meer risico's hebben die de gemeentelijke financiën verder onder druk 
zetten. Voor de jaarrekening 2021 kijken we naar 2021, maar willen de risico's zeker noemen, omdat 
zij vanaf 2022 tot de risico's behoren: 

• De herziening van de financiering van het jeugdstelsel. 

• De landelijke ontwikkelingen voor het sociaal domein. 

• De klimaat- en woningbouwopgave. 

• De structurele effecten van de coronapandemie wordt.  

• De gevolgen die de inval van Rusland in de Oekraïne voor de wereldeconomie heeft. (wereldwijde 
recessie, stijging prijzen, rente, ed.) 
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Algemene conclusies  
De ratio weerstandsvermogen wordt berekend voor de financiële positie van de gemeente als totaal 
en specifiek voor de grondexploitatie 

Ratio weerstandsvermogen 
gemeente 

= 
Weerstandscapaciteit 

= 
9.382 

= 1,90 
Risico’s 4.950 

 
Een van onze uitgangspunten is dat een ratio weerstandsvermogen tussen de 1,0 en 1,4 voldoende is.  
De ratio weerstandsvermogen is ruim voldoende. Ten opzichte van voorgaande jaren blijft het 
weerstandsvermogen stabiel. De financiële afwikkeling TWM, zal naar verwachting in 2022 of 2023 
plaatsvinden en heeft een positief effect op onze vermogenspositie. 
 
Op basis van onze nota Weerstandsvermogen en risicomanagement wordt voor de berekening van de 
ratio 60% van de risico's genomen. Voor 2021 zijn de genoemde risico's reëel, daarom is het totale 
bedrag (100%) in de berekening meegenomen.  Dat ziet er zo uit: 
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Kengetallen: inzicht in de financiële positie van de gemeente 
 

Voor de signaleringswaarden  
sluiten we aan bij de  
waarden zoals deze door  
toezichthouders bij gemeenten  
worden gehanteerd.  
 

 

Netto schuldquote 
Onder netto schuldquote verstaan we het niveau van schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.   
   
- Schommelingen in rentelast en aflossingen, bijvoorbeeld als gevolg van renteontwikkelingen, 

hebben impact op de totale exploitatie van de gemeente Goirle. Het percentage is gedaald door de 
aflossingen die jaarlijks plaatsvinden. 

- De verwachting is dat de netto schuldquote op termijn substantieel gaat stijgen. Dit gaat 
veroorzaakt worden door grote vervangingsinvesteringen waarvan de omvang nu nog niet bekend 
is. 
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Solvabiliteitsratio: 
De solvabiliteitsratio geeft de mate weer waarin de gemeente in staat is aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen.  
 

• De gemeente is in voldoende mate in staat om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Maar 
het percentage is in 2019 en 2020 flink gedaald. Dat komt door de tekorten in de jaarrekeningen 
2019 en 2020. Deze zijn gedekt vanuit de algemene weerstandsreserve. In 2021 is de ratio iets 
gestegen vanwege het voordelige jaarrekeningresultaat 2021. 

 

 
 
Grondexploitatie: 
- De financiële impact van de grondexploitatie op de financiële positie van de gemeente. 
- De resultaten in de grondexploitaties zijn positief. 
- De gemeente is nauwelijks afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de grondexploitatie. 
- Het kengetal daalt omdat in 2020 en 2021 de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten. In 2021 zijn 

opbrengsten gerealiseerd van € 221.000. Maar er zijn wel uitgaven gedaan tot een bedrag van ruim 
8 ton en daarmee daalt de negatieve boekwaarde. 

- In 2021 is een winst genomen van afgerond € 38.000. 
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Structurele exploitatieruimte: 
- De mate waarin de gemeente in staat is haar eigen lasten te dragen. 
- De jaarrekening 2020 vertoonde een  tekort van € 780.000. De jaarrekening 2021 heeft een 

overschot van bijna € 2,4 miljoen. De begroting 2022 is structureel en reëel in evenwicht met een 
batig saldo van ruim € 1,1 miljoen. We verwachten dat de  meerjarenramingen negatief sluiten. Dit 
komt onder andere door de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds, maar ook door 
de bestaande disbalans tussen inkomsten en uitgaven.  

 

 
 
 
Belastingcapaciteit:    

- De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak verbonden aan de 
totale woonlasten.  

- De gemeente heeft ruimte om de lokale belastingen te verhogen, als er aanleiding ontstaat om de 
inkomsten te vergroten. De belastingcapaciteit is aanzienlijk lager geworden door de forse 
verhoging van de tarieven voor de OZB in 2020 en 2021. 

 
 

 
 
Beoordeling  
De financiële kengetallen laten voor nu een positief beeld zien van de financiële positie van de 
gemeente. Alle kengetallen laten een laag tot gemiddeld risico zien. 

• De netto schuldquote stijgt van 52% in 2019 naar 45% in 2021. Dat wordt veroorzaakt door 
het aangaan van vaste geldleningen in 2019 en 2020. 

• Het solvabiliteitspercentage daalt van 43% in 2018, via 34% in 2019 naar 31% in 2020 en 32% 
in 2021. De tekorten in de jaarrekeningen 2019 en 2020 veroorzaken dit. Deze tekorten dekten 
we uit de algemene weerstandsreserve. Daardoor neemt de solvabiliteitsratio af. 

• De ratio voor het kengetal grondexploitatie neemt af van -8 in 2019 naar 1 in 2021. Dit komt 
doordat we de laatste jaren meer uitgaven. Daarnaast waren de opbrengsten grondverkopen 
de afgelopen jaren beperkt. 
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Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 
 
Beleidskader 
 
In deze paragraaf leest u  hoe kapitaalgoederen in eigendom van de gemeente worden beheerd. De 
kapitaalgoederen zijn nodig om de diensten en goederen die de gemeente aan haar inwoners levert, 
te produceren. Het zijn grote goederen die veel waarde hebben een meerdere jaren meegaan. Het 
onderhoud op riolering en wegen zijn wettelijke taken. Alle kapitaalgoederen moeten onderhouden 
worden, want achterstallig onderhoud kan leiden tot aansprakelijkheid. Voor onderhoud en 
vervanging is een budget in de begroting opgenomen. Dit budget is gebaseerd op de door de 
gemeenteraad vastgestelde plannen. Het onderhoudsniveau en de kosten voor het onderhoud zijn 
hierin opgenomen.  
 

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft een direct verband met de voorzieningen, 
investeringen, kapitaallasten en exploitatiebudgetten. De wegen, riolering, gebouwen en openbaar 
groen zijn ondergebracht in een voorziening. 
 

Voor de uitvoering van het onderhoud kapitaalgoederen zijn onderhouds- en uitvoeringsplannen 
vastgesteld door de raad of het college:  
- Wegen: 

Verhardingsplan 2021-2025 
Wegenbeleidsplan 2014 - 2023 

- Riolering: Programma Water en Riolering 2021-2025 
- Openbaar groen: Programma groen 2021 
- Gebouwenbeheerplan Gemeente Goirle 2021-2030 
- Speelruimteplan 
- Algemeen: Plan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR 2011) 
 
Wegen 
Het  bestaande beleid voor het verhardingsbeheer is voortgezet in het Beheerplan Verharding 2021-
2025. Voor het beleid zetten we dezelfde financiële middelen in als eerst. Voor het onderhoud van 
verharding houden we vast aan kwaliteit B. 
 
Voortgang gepland onderhoud wegen 
In 2021 bereidden we de volgende projecten voor  (eventueel  in combinatie met  werkzaamheden 
voor riolering, verkeer, openbare verlichting en groen): 

• ´t Ven;  

• de Pastorenbuurt;   

• Eeckelbosstraat/ Wilteindstraat; 

• Schootjesbaan. 

De coronapandemie heeft werkzaamheden vertraagd. De werkzaamheden die niet zijn uitgevoerd, 
schuiven daardoor op in de planning. 
 
Stand onderhoud wegen 
In 2021 voldeed de verharding aan de beheereisen.  
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Openbare verlichting 
Het nieuwe beheerplan Openbare Verlichting kreeg in 2021 geen prioriteit. Het wordt in het derde 
kwartaal  van 2022 aan de raad voorgelegd. 
 
Voortgang gepland onderhoud openbare verlichting 
De openbare verlichting is onderhouden en waar nodig vervangen, vaak in combinatie met geplande 
infraprojecten.  
 
Stand onderhoud openbare verlichting 
In de afgelopen jaren is het onderhoud van de openbare verlichting soms uitgesteld. Dit uitgestelde 
onderhoud is in 2021 niet volledig ingehaald. Daarnaast is door vertraging van infraprojecten minder 
verlichting vervangen dan gepland.  
 
Civiele kunstwerken 
In 2023 stellen we een beheerplan voor civiele kunstwerken op. Nu ontbreekt dit beleid nog.  
Als voorbereiding inventariseren we in 2021 een deel van de kunstwerken en ronden we de 
inventarisatie in 2022 van alle kunstwerken af.  
 
Stand onderhoud civiele kunstwerken 
In 2021 constateerden we dat voor enkele kunstwerken groot onderhoud nodig is. Met het herstel of 
vervanging is in de begroting 2022 rekening gehouden. Uit de inventarisatie voor het op-te stellen 
beheerplan civiele kunstwerken wordt waarschijnlijk extra onderhoud geconstateerd. De kosten 
hiervan zijn echter nu nog niet te bepalen. 
Riolering en water 
De raad stelde het programma Water en Riolering 2021-2025 op 15 december 2020 vast. Met dit 
programma is het kostendekkingsplan voor de riolering, de afkoppelsubsidie en de verordening 
hemelwater vastgesteld. 
 
Beheer en onderhoud 
Het dagelijkse onderhoud aan de riolering is uitgevoerd. In 2021 hebben we het kleinschalig 
onderhoud riolering voor meerdere jaren aanbesteed. Dit contract gaat vanaf 2022 in. 
Ook bereidden we twee meerjarige bestekken voor. Dit betreft het beheer en onderhoud van de 
kolken en (druk)rioolgemalen. Deze bestekken besteden we in 2022 aan. Onder andere de 
rioolvervanging in de wijk 't Ven is aanbesteed, dit wordt in 2022 - 2023 gerealiseerd. 
 
Investeringsprojecten 
Van diverse investeringsprojecten rondom riolering vervolgende we in 2021  de voorbereidingen. Dit 
zijn onder andere de wijkrenovaties 't Ven en de Pastorenbuurt. Daar vervangen we de riolering en 
richten we de wijk meer klimaatrobuust in.  
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Groen 
Volgens het Programma Groen wordt onderhoud aan alle groenvakken uitgevoerd op kwaliteitsniveau 
B. Uit controles blijkt dat het onderhoud voldoet aan de gestelde kwaliteit. 
 
Uitgevoerde werkzaamheden 

• In de nieuwe wijk Boschkens maakten we een groen parkje met bomen, heesters en gras; 

• We realiseerden het Schoolmeesterpark; 

• We vervingen een aantal speeltoestellen bij drie speelplekken. 

• We voerden een "ontstenings-project" uit, we vergrootten boomspiegels en zorgden voor meer 
groen in verschillende straten in Goirle en Riel voor meer biodiversiteit en betere water-afvoer; 

• We ondersteunden een burgerinitiatief om boomspiegels te vergroenen; 

• We vormden het strandje bij de Oostplas om naar natuur; 

• We vormden groen om in de Guido Gezellelaan, Irenestraat, Abcovenseweg / Kerstraat;  

• We kapten een groot aantal ‘risicobomen’. We herplantten een klein aantal bomen;  

• We startten met achterstallig onderhoud in het bosgebied nabij de Boschring; 
 

De acties uit het oude Groenstructuurplan zijn nog niet allemaal uitgevoerd. We hebben ervoor 
gekozen om de acties te koppelen aan infra-projecten, zoals komend jaar in ’t Ven-Noord en de 
Pastorenbuurt. We voeren ze uit in 2022. 
In 2021 is het Programma Groen vastgesteld, wat in 2022 vertaald moet worden in een meerjaren 
uitvoeringsprogramma. Dit programma wordt gekoppeld aan een nieuw op te stellen IBOR. Daarmee 
wordt beter inzichtelijk wanneer, hoe en met welke middelen projecten integraal aangepakt worden. 
 
Stand onderhoud groen  
Als gevolg van twee droge, warme zomers is er extra uitval geweest in beplanting en bomen in 2019 
en 2020. Deze uitval moet vervangen worden. Grootschalige vervanging (aankoop plantmateriaal) is 
niet begroot. Door niet te herplanten ontstaan veel kale vakken, veel onkruid en meer klachten van 
onze inwoners. Er ontstaan hierdoor geen onveilige situaties. Wel is er de wens om dit te herstellen, 
maar er is zeer beperkt budget voor de herplant van bomen en groen.  
 
Gebouwen 
Voortgang gepland onderhoud Gebouwen 
In de begroting 2021 hielden we rekening met een budget voor 'cyclisch groot onderhoud gemeente 
gebouwen' van € 443.125. Aan werkzaamheden is er in totaal € 257.635  uitgegeven aan groot 
onderhoud. Dat is € 185.500 minder  dan is opgenomen in de planning van 2021. 
 
Het oude 'Gebouwenbeheerplan Gemeente Goirle 2017- 2026', was de basis voor het plannen en 
uitvoeren van onderhoudsactiviteiten. We voeren gerichte onderhoudsmaatregelen pas uit, na een 
inspectie van de onderhoudsstaat. Zo houden we de gebouwen op een duurzame manier, sober en 
doelmatig in stand. Vanaf 2022 werken we met het gebouwenbeheerplan 2021 – 2030 dat in 2021 
door de raad is goedgekeurd. 
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In 2021 onderhielden we de volgende accommodaties: 

• Wijkcentrum “De Wildacker”: 
Er is een nieuwe luchtbehandelingskast geplaatst om de ventilatievoorziening te verbeteren. 
De geplande schilder-werkzaamheden aan de buitenkant zijn doorgeschoven naar 2022. 

• Milieustraat en kringloopwinkel:  
De dakbedekking van het kantoorpand en het KCA depot zijn vervangen. Voordat er PV panelen 
geplaatst zijn, hebben wij eerst het dak in goede staat gebracht; 
De buitenkozijnen van het kantoorpand, de kringloopwinkel en het KCA depot zijn geschilderd. 

• Cultureel centrum Jan van Besouw: 
Jaarlijks worden er buitenkozijnen geschilderd bij het cultureel centrum. Wij laten ieder jaar ca. 
1/6 deel van het totale buitenschilderwerk uitvoeren en de kozijnen monitoren. 
De bronpomp en frequentieregelaar van de WKO zijn vervangen. 
De dakbedekking van de theaterzaal is vervangen. Voordat er PV panelen geplaatst worden zorgen 
wij ervoor dat het dak eerst in goede staat is gebracht. 

• Kinderdagverblijf Dikkie Dik:  
De schilder-werkzaamheden aan de buitenkant zijn doorgeschoven naar 2022. 

• Gemeentehuis:  
Voor de geplande werkzaamheden voor het vervangen van sanitair en vloerbedekking en 
aanpassingen in het gemeentehuis zijn in 2021 alle opdrachten versterkt . De uitvoering is in 
januari 2022 van start gegaan. 

• Brandweerkazerne Riel: 
De buitenkozijnen van de kazerne zijn geschilderd. 

• Parkeergarage “De Hovel”: 
De leuningbanden van de rol-loopband zijn vervangen. De voegovergangen zijn opnieuw gekit. 

• Voetbalvereniging Riel: 
De buitenkozijnen van de kleedaccommodaties zijn geschilderd. 

• Sportpark Van denWildenberg: 
De buitenkozijnen van de kleedaccommodaties bij VOAB en MHC zijn geschilderd.   

• Jeugd en jongerencentrum Mainframe: 
We voeren geen onderhoud uit. De gemeenteraad heeft besloten dit gebouw niet in stand te 
houden. 

• ’t Zorgcentrum en de voormalige peuterspeelzaal “De Marmot”:  
we voeren nu geen onderhoud uit. Wij wachten op meer duidelijkheid over de centrumplannen 
en huisvestingsonderzoek van onze huurders. 
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Sportaccommodaties 
Het afgelopen jaar heeft het onderhoud van de buitensport-accommodaties in het teken gestaan van 
cyclisch onderhoud en het bespeelbaar houden van de velden. 
Op sportvelden mag steeds minder gespoten worden tegen ongewenste kruiden. Als gemeente zetten 
we ons graag in voor de ‘green deal’: we willen helemaal geen chemische middelen meer  gebruiken. 
Dat betekent dat we onder meer maaien en anders en meer bemesten. Er is extra inzaaiwerk nodig 
om toch de ongewenste kruiden op een sportveld tegen te gaan. Hierdoor stijgen de 
onderhoudskosten. Deze weg is in 2021 ingezet en zetten we de komende jaren voort.  
 
Onderhoud is uitgesteld door budgettaire redenen. We hebben daarom eind 2021 de accommodaties 
bezocht en geïnventariseerd. Met deze gegevens zijn we van start gegaan voor het opstellen van een 
meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Dit plan bieden we in het derde kwartaal 2022 aan de 
gemeenteraad aan. Het MJOP is een sturingsdocument om aan te geven wanneer er wat moet 
gebeuren. Het geeft ook inzicht in de kosten per veld en per jaar om de huidige voorzieningen in stand 
te kunnen houden. 
Hockey 
Bij hockey-vereniging MHC zijn twee velden afgekeurd. De wens van de vereniging is om nog een extra 
zandveld (driekwart) op eigen terrein te realiseren. De nodige onderzoeken zijn uitgevoerd, de 
voorbereiding verloopt voorspoedig. We hopen de werkzaamheden in maart aan te besteden, waarna 
de uitvoering in april van start gaat. Dan hebben we in september 2022 twee nieuwe watervelden en 
een driekwart veld gerealiseerd. De huidige parkeerplaats is te klein en zal op een later moment 
worden vergroot. 
 
Voetbal 
Door een storm bij sportpark de Krim in Riel is een versleten/kapot hekwerk met verschillende 
ballenvangers omgewaaid. Dit hekwerk hebben we in het eerste kwartaal van 2022 vervangen is. 
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Paragraaf Financiering 
 
 
In deze paragraaf Financiering leest u een beschrijving van de financieringsfunctie van de gemeente 
Goirle. We leggen de basis voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. De 
paragraaf beschrijft hoe de gemeente Goirle haar activiteiten financiert, wat de gevolgen hiervan zijn 
en welke risico’s we lopen.  
 
Kaders 
De wettelijke kaders die we opvolgen komen uit de Wet financiering decentrale overheden (wet FIDO), 
de wet houdbare overheidsfinanciën (wet HOF), de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale 
overheden en de Gemeentewet en de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Naast de wettelijke kaders 
passen we ook de regels uit de financiële verordening  2019  en het Treasurystatuut 2016 van de 
gemeente Goirle toe, welke voor 2022 is geactualiseerd. 
 
De beheersing van de risico's is belangrijk, omdat wij bedachtzaam met publiek geld moeten omgaan. 
De renterisico's beheersen wij door het kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Dit zijn wettelijke kaders 
die iedere gemeente moet uitvoeren. Ook worden strikte eisen aan het uitzetten van liquide middelen 
gesteld. De leningen en garanties mogen in principe alleen worden verstrekt voor de uitoefening van 
de publieke taak. De overtollige middelen worden aangehouden in de schatkist van het Rijk. 
 
Beleid ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille 
Dit onderdeel van de paragraaf financiering geeft een samenvatting van het gemeentelijk risicoprofiel. 
De risico's die de gemeente loopt zijn renterisico’s op vaste schuld en vlottende schuld, kredietrisico’s, 
liquiditeitsrisico’s, koersrisico’s en debiteurenrisico’s. We schatten die risico's als volgt in: 
 

Omschrijving Risico (Laag / Gemiddeld / Hoog) 
Renterisico vlottende schuld Laag 
Renterisico vaste schulden Laag 
Kredietrisico Gemiddeld 
Liquiditeitsrisico Laag 
Koersrisico Laag 
Debiteurenrisico Laag 
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Financieringsportefeuille 
De financieringsportefeuille is in onderstaande tabel gepresenteerd.  
 

Nr. Datum rbs of Looptijd Rente Restantschuld Te betalen  Te betalen  Restantschuld 

  B&W-besluit lening % per 1-1-2021 jaarrente 2021 aflossing 2021 per 1-1-2022 

                

1 05-03-2013 10 2,050     1.800          37        600     1.200 

2 24-02-2015 25 1,385   10.800       150       540   10.260  

3 24-02-2015 25 1,385     3.360         47       160     3.200  

4 04-12-2018 20 2,280        323           7         14        309  

5 27-08-2019 20 0,110     8.150           9       429     7.721  

6 15-09-2020 20 0,175     3.500           6       175     3.325 

                

Totaal         27.933       255    1.918   26.015 

 
In de tabel staan de langlopende leningen die de gemeente Goirle heeft. Leningnummer 4, is een lening 
die is verstrekt aan Goirlese Handbal vereniging (GHV). Dit betekent dat wij als gemeente Goirle de 
lening zijn aangegaan en deze lening weer hebben doorgeleend aan GHV. De overige leningen zijn 
aangetrokken voor consolidatie waarbij kortlopende schulden zijn omgezet in een lening voor lange 
termijn. De stand van de langlopende leningen bedraagt per 31 december 2021 € 26.015.000. 
 
Financieringsbehoefte 
Financiering is onder andere het aantrekken van financiële middelen voor een periode van minimaal 1 
jaar. Deze middelen kunnen bestaan uit zowel eigen vermogen als vreemd vermogen. Om de 
financieringsbehoefte te berekenen wordt de boekwaarde van de activa en de bouwgrondexploitaties 
per 31 december 2021 afgezet tegen het eigen vermogen, de voorzieningen en de langlopende 
leningen per 31 december 2021. Een negatief saldo betekent geen financieringsbehoefte. Er is dan een 
overschot. Bij een positief saldo bestaat er wel een financieringsbehoefte. Er is dan een tekort. 
 
 De financieringsverhouding per 31-12-2021 is in onderstaande tabel gepresenteerd.  
 

(bedragen * € 1.000) Jaarrekening 2021 

    

Activa (boekwaarde)     

* Boekwaarde activa per 31-12-2021 57.095   

* Boekwaarde project gefinancierd 0   

* Boekwaarde onderhanden werk grondexploitaties -2.083   

Totaal activa (boekwaarde)   55.012 

Passiva     

* Eigen vermogen (reserves) 21.906   

* Voorzieningen 5.212   

* Langlopende leningen per 31-12-2021 26.015   

Totaal passiva   53.133 

Financieringsbehoefte   1.879 
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Rentelasten externe financiering 
De rente voor de aangetrokken langlopende leningen bedraagt € 241.097. Dit zijn de rentelasten die 
betrekking hebben op 2021 (de transitorische rente). Naast deze rente, spreken we ook van externe 
rente-opbrengsten. Dit zijn de rente-opbrengsten die de gemeente Goirle ontvangt. De rente 
opbrengsten zijn € 66.610. Per saldo is € 174.487 aan rente doorberekend aan de verschillende 
taakvelden. In onderstaande tabel is de berekening preciezer omschreven.   
 

  2021 

Externe rente aangetrokken langlopende leningen 241.097 

Externe rente kortlopende financiering -24.089 

Externe rentebaten GHV -6.391 

Externe rentebaten Sars -595 

Externe rentebaten SVN -34.027 

Externe rentebaten Ons Tijvoort -1.281 

Externe rentebaten obligaties Willem II -227 

Totaal door te rekenen externe rente 174.487 

 
Percentage externe financiering 
 

Totaal door te rekenen externe rente 174.487 
*100% = 0.62% 

Totaal externe financiering 01-01-2021 27.933.009 
 
 
Renteresultaat 
Met ingang van 2021 rekent de gemeente Goirle geen interne rente meer over het eigen vermogen.  
Hierdoor is er geen renteresultaat over de bespaarde rente op het eigen vermogen.  
Het renteresultaat als gevolg van het rente-omslagpercentage is nog wel aanwezig. Dit resultaat komt 
ten gunste of ten laste van de exploitatie. 
 
Renteresultaat omslagpercentage 
Sinds de begroting 2017 is het renteomslagpercentage afgerond op een 0,5 procent. Dit is het gevolg 
van een wijziging in de BBV-regelgeving. Het renteomslagpercentage van de gemeente Goirle is 
berekend op 0,28%. Dit is afgerond naar 0,5%, zoals regelgeving voorschrijft. Dit betekent dat we 0,5% 
aan rente berekenen in de kapitaallasten en deze belasten we door aan de verschillende taakvelden. 
Dit geeft een positief renteresultaat van € 139.250 en is ingezet als algemeen dekkingsmiddel. 
 
 
  



94 
 

Paragraaf Bedrijfsvoering 
 
 
 
Inleiding 
Er gebeurde en gebeurt op dit moment veel in onze organisatie. Om goed aan te blijven sluiten bij de 
veranderende opgaven uit de omgeving is het van belang dat we als organisatie werken als een 
geoliede machine die flexibel in kan spelen op actuele ontwikkelingen, zonder daarbij de focus op de 
lange termijn doelen uit het oog te verliezen. Dit vraagt veel van onze interne processen en de manier 
waarop we deze met elkaar vormgeven. Opgaven in de interne en externe dienstverlening liggen onder 
andere op het gebied van informatiemanagement en informatieveiligheid, financiële huishouding, 
communicatie, strategisch personeelsbeleid, digitalisering van de dienstverlening en gemeentelijke 
huisvesting. In 2021 hebben we  hierin flinke stappen gezet; tegelijkertijd vraagt dit de komende jaren 
nog veel inzet van de organisatie.  
 
Ambities 
De ambtelijke organisatie is wendbaar en veerkrachtig. 
Inrichting en cultuur van de organisatie sluiten aan bij de ambities en missie/visie van de organisatie 
en het bestuursakkoord. 
Werkprocessen zijn helder en transparant en sluiten zoveel mogelijk aan bij datgene wat de inwoner 
van ons vraagt. 
Effectief en efficiënt omgaan met menskracht en middelen. 
 
Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken van de bedrijfsvoering in onze gemeente. In 2021 
waren de ambities hoog, maar ook de maatschappelijke druk. Wij kunnen met trots mededelen dat 
een groot aantal resultaten zijn bereikt. 
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Activiteiten in 2021 
 

Beoogd resultaat 2021 Realisatie  

In het kader van de samenwerkingsagenda met 
Oisterwijk en Hilvarenbeek ronden we de 
volgende projecten af: gezamenlijk afstemmen 
dienstverlening, invoeren 
projectmanagementmethode projectmatig 
creëren en het verder vormgeven van de 
samenwerking rondom 
informatiemanagement. Als vervolg op het 
project harmoniseren processen en applicaties, 
gaan we de komende jaren aan de slag met 
harmoniseren van verschillende processen en 
applicaties.  

In samenwerking met Hilvarenbeek en 
Oisterwijk stemden we af wat we op het 
gebied van dienstverlening samen kunnen 
oppakken. Dit leidde ertoe dat we gezamenlijk 
een visie op dienstverlening hebben opgesteld, 
welke inmiddels door de raad is vastgesteld.  
Het project projectmatig creëren rondden we 
af. Met een uitvoeringsprogramma en een 
toolkit legden we de basis voor verdere 
implementatie in 2022.  
Op het gebied van informatiemanagement 
werkten we meer samen op het gebied van 
harmoniseren van processen en het inrichten 
van applicaties. Dit naar aanleiding van onze 
gezamenlijke i-visie die in 2019 is vastgesteld. 
Met het harmoniseren van processen gaan we 
steeds meer de vruchten plukken van de 
overgang naar het gezamenlijke ICT platform 
van Equalit (2019). Door corona verloopt dit 
proces trager dan verwacht. We blijven ernaar 
streven om in verschillende domeinen een 
proces of applicatie te harmoniseren.  

Het college legt bij de jaarrekening een 
Verklaring Informatiebeveiliging af conform de 
voorschriften uit het landelijk programma 
ENSIA. 

Volgens de voorschriften van ENSIA legden wij 
verantwoording af door middel van de 
collegeverklaring (de BIO en met assurance op 
de DigiD en Suwi). Daarna legden we aan de 
gemeenteraad verantwoording af in de 
jaarrekening. 
We slaagden er in 2021 nog niet in om op het 
onderdeel Basisregistratie Ondergrond te 
voldoen aan de gestelde eisen. In 2022 pakken 
we dit in GHO-verband op.  

We voeren de vervolgfase van de 
organisatieontwikkeling uit. Experimenterend 
en lerend werken we in een nieuw 
organisatiemodel aan een toekomstgerichte 
organisatie. 

Begin van het jaar schakelde de organisatie 
door naar een nieuwe organisatiestructuur. 
Dat betekent dat we de eerste stap hebben 
gezet naar zelforganiserende teams. Dit 
nieuwe organisatiemodel vraagt om een 
andere manier van leiderschap. In het 
leiderschapsprogramma  werkte het 
managementteam uit hoe deze ontwikkeling 
mogelijk te maken. We verwachtten dit jaar 
met de teams aan de slag te gaan met 
teamontwikkeling. Dit was door corona minder 
dan verwacht. De benodigde ontmoetingen 
waren onvoldoende mogelijk.  Als vervolg op 
het nieuwe organisatieconcept werkten we 
een nieuw werkplekconcept uit. Dit 
combineerden we met het hybride werken.  
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Communicatie 
In 2021 zetten we stappen in verdere professionalisering van en gaven we uitvoering aan 
bestuursadvisering, perswoordvoering en projectcommunicatie door middel van coaching en 
advisering. Daarnaast gingen we verder in 2021 met het communicatief vaardiger maken van de 
organisatie. We breidden onze sociale media activiteiten uit en maakten een start met de 
doorontwikkeling van ons intranet en de website, dit is inclusief het voldoen aan de wet digitale 
toegankelijkheid. Hiervoor werkten we aan de actiepunten uit het plan aanpak zoals het terugbrengen 
van het aantal pdf’s en deze vanuit de bron toegankelijk maken. 
 
Personeel en organisatie 
Werken en corona 
Met de coronapandemie was het thema hybride werken blijvend actueel. We namen veel maatregelen 
om gezond en veilig te kunnen blijven werken, zowel op kantoor als thuis.  
We implementeerden eind 2020 een tijdelijke regeling hybride werken. Deze regeling faciliteert 
medewerkers om een arboproof thuiswerkplek te maken. Vanwege de corona maatregelen voerden 
we de regeling versneld in. Gelet op de behoeften en veranderingen rondom de huisvesting van 
medewerkers als gevolg van de organisatieontwikkeling, ontwikkelden we onze kijk op hybride werken 
en de spelregels door, en maken we een nieuwe regeling.  
 
Verder gaven we tips op intranet. We organiseerden stoomafblaassessies onder externe deskundige 
begeleiding. We boden maatwerk waar nodig om privé en werk goed te kunnen combineren tijdens 
sluiting van scholen en kinderopvang. We zien dat het noodzakelijke thuiswerken voor grote groepen 
medewerkers voor- en nadelen heeft, bijvoorbeeld als het gaat om dienstverlening, concentratie/ 
efficiëntie, werk/privé-balans, verbondenheid en samenwerken. Dit nemen we mee in de ontwikkeling 
van het toekomstig HRM-beleid. 
 
Sociaal Statuut/lokaal overleg (formeel overleg tussen vakbonden en werkgever) 
We startten met de omzetting van het sociaal statuut GHO (voor Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk), 
zodat het voldoet aan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. De vakbonden en de 
werkgevers verschillen op een onderdeel nog van mening. Op dit moment bekijken we in GHO-verband 
samen met de vakbonden de mogelijkheid om het huidige Sociaal Statuut technisch om te zetten.  
We pasten het GHO reglement van Lokaal Overleg aan. Dit reglement is in januari 2022 door de drie 
colleges vastgesteld in overeenstemming met het Lokaal Overleg. Het Lokaal Overleg bestaat uit 
vakbondsbestuurders van betreffende vakbonden, een aantal medewerkers vanuit de organisatie die 
lid zijn van een vakbond, en een ambtelijk en bestuurlijk vertegenwoordiger namens de drie 
werkgevers.  
 
Resultaat- & Ontwikkelgesprek 
We ontwikkelden binnen GHO een nieuw instrument om medewerker en leidinggevende met elkaar 
het gesprek te laten voeren over ontwikkeling en resultaten. De inzet van dit gesprek is gericht op 
duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling en resultaten van de medewerker. Daarnaast 
implementeerden we de optie om feedback bij andere collega’s te vragen.  
 
Grip op formatie en inhuur  
We scherpten de processen van formatiebeheer en inzet van tijdelijke inhuur aan om zo nog meer grip 
te krijgen op de formatie en flexibele schil en het hierbij behorende personeelsbudget. In 2022 zetten 
we hierin de volgende stap. 
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Opleiding & Ontwikkeling  
Door het verplichte thuiswerken voor een grote groep van onze medewerkers konden lang niet alle 
geplande opleidingsactiviteiten worden uitgevoerd. Een deel van het opleidingsbudget gaven we 
daarom niet uit.  
Daarnaast is de Omgevingswet uitgesteld, waardoor we ook in dat kader  geplande opleidingen en 
cursussen doorschoven naar 2022. 
 
Nieuwe Ondernemingsraad 
In juli 2021 legde de volledige Ondernemingsraad (OR) de taken neer. Redenen die zij aangaven voor 
dit besluit waren de hoge werkdruk, te weinig tijd voor OR-werkzaamheden en de veelheid aan 
onderwerpen en informatie. We startten een zoektocht naar nieuwe OR-leden. Dit leidde ertoe dat 
per 1 januari 2022 een volledig nieuwe OR is gestart. 
 
Verzuim 

 ZVP 
ZVP >1 
jaar 

Ziekteverzuimpercentage 2020 8,41% 0,45% 

Ziekteverzuimpercentage 2021 5,86% 1,20% 

 
Afgelopen jaar daalde het ziekteverzuim ten opzichte van het jaar daarvoor fors, van 8,41% naar 5,86%. 
Leidinggevenden voerden gesprekken met medewerkers, medewerkers zijn actief uitgenodigd bij het 
spreekuur van de bedrijfsarts en we boden maatwerk waar nodig. Het verzuimpercentage van 
medewerkers die langer dan een jaar ziek zijn steeg van 0,45% naar 1,2%. Dit verzuim is lastig te 
beïnvloeden.  
 
Mobiliteit 

 aantal medewerkers aantal fte percentage fte (%) 

Instroom 20 16,13 11,5 

Doorstroom  4 2,87 2,0 

Uitstroom 21 17,25 12,3 

 
De organisatie kent een ‘gezonde’ in- en uitstroom, beide zijn rond de 11%. Daarnaast zien we dat een 
steeds groter deel van onze vacatures wordt ingevuld door interne kandidaten en dat de interne 
mobiliteit is toegenomen. Dat zien we als een positieve ontwikkeling. Ten opzichte van 2020 zien we 
bij zowel in-, door-, als uitstroom een lichte stijging.  
 
Vacatures 

  Vacatures 
geplaatst 

Vacature extern 
ingevuld 

Vacature intern 
ingevuld 

Vacatures niet 
ingevuld 

2020 21 12 7 2 

2021 26 16 5 5 

 
In 2021 zetten we meer vacatures ten opzichte van 2020. Een deel daarvan kon (nog) niet worden 
ingevuld. Er is sprake van grote krapte op de arbeidsmarkt en ‘concurrentie’ van andere gemeenten. 
Veel werkgevers vissen in dezelfde vijver. Invullen van vacatures met de juiste kandidaten wordt 
daardoor steeds lastiger en ingewikkelder. 
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Informatieveiligheid en privacy 
Beleid 
In 2019 stelden we het beleid Informatieveiligheid en Privacy GHO 2019-2021 vast. Hiermee voldoen 
we aan de BIO (Baseline Informatieveiligheid voor de Overheid) en de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming). In 2021 startten we met een evaluatie van het beleid en de opzet voor een 
nieuw beleidsplan 2022-2025.  
 
Risico’s  
Risicomanagement staat centraal in de BIO en de (eind)verantwoordelijkheid van het bestuur en het 
management staat verankerd in het strategisch beleid informatieveiligheid en privacy GHO. We 
richtten een risicomanagementproces en verbetercyclus in. In 2020 deden we een nulmeting,  die een 
basis biedt die we in 2021 verder uitwerkten. We voerden in 2021 risico-analyses uit en bedden 
verbeterpunten hieruit in, in het inkoopproces. Met de organisatiebrede invoering van twee-
factorauthenticatie op de werkplekken namen we  een belangrijk risico weg.  
 
Bewustwording 
We werken continu aan bewustwording als essentieel onderdeel om veilig en privacybewust gedrag 
te stimuleren. Nieuwe medewerkers kregen een training, we deden phishing tests, organiseerden 
workshops (met gastspreker) en brachten regelmatig via intranet onderwerpen onder de aandacht.  
 
Privacy 
We startten in 2021 met een verdiepingsslag. Risicovolle processen en nieuwe processen en applicaties 
onderwerpen we nu aan uitgebreide privacy toetsen met als doel het inzichtelijk maken en 
terugbrengen en juist afwegen van risico’s. In 2021 wijzigde het team IV&P iets in samenstelling. De 2 
privacy officers werken voor de hele GHO-samenwerking, waarmee de organisaties nog beter en 
sneller kunnen worden bediend. 
 
Incidenten, datalekken 
De FG en de CISO brengen periodiek verslag uit aan de secretaris en portefeuillehouder over security 
en privacy. Veruit het belangrijkste incident was het log4j incident aan het einde van het jaar. Gelukkig 
bleef schade uit. Het samenwerkingsverband Equalit had hierin een zeer belangrijke, faciliterende rol. 
Een belangrijke les hieruit, is het hebben van een actueel bedrijfscontinuïteitsplan en het oefenen van 
crisissituaties. Dit werken we in 2022 verder uit. We constateerden dit jaar 7 datalekken, waarvan er 
2 zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De overige hadden dusdanig weinig impact voor de 
betrokkenen dat deze niet gemeld hoefden te worden. 
 
Financiën en control 
Herverdeling gemeentefonds 
Er was in 2021 veel aandacht voor de aangekondigde herverdeling van het gemeentefonds en de forse 
nadelige gevolgen voor de gemeente Goirle. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de 
beleidsverantwoording in thema 5.1 Algemene dekkingsmiddelen. 
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Strategische heroriëntatie 
Evenals de primaire begroting 2020 vertoonde ook de begroting 2021 van Goirle in eerste instantie 
een miljoenentekort. Met behulp van een uitgebreid dekkingsplan en daarbij behorende maatregelen 
tot temporiseren en/of schrappen van beleid en activiteiten slaagde raad en college erin om een 
sluitende begroting aan de Provincie aan te kunnen bieden. Daarmee verkregen we het beoogde 
preventief toezicht. Het bleek echter steeds ingewikkelder en niet realistisch meer om met 'ad hoc' 
bezuinigingsmaatregelen op korte termijn een financieel gat te dichten. Daarnaast spelen er een aantal 
grote opgaven waarvoor nog geen of onvoldoende middelen in de meerjarige ramingen zijn 
opgenomen. Onze reservepositie biedt geen soelaas meer: die is vanwege de nadelige saldi van de 
jaarstukken van de afgelopen jaren fors uitgehold. Daarnaast vormt de financieringsproblematiek van 
het Sociaal Domein landelijk nog steeds een pijnpunt. Tegen die achtergrond, en vanwege het 
dreigende, fors nadelige effect van de herijking van het gemeentefonds drong de raad erop aan om zo 
spoedig mogelijk een strategische discussie te voeren. Een discussie waaruit uiteindelijk een 
gezamenlijk toekomstbeeld voor een veerkrachtige en (financieel) weerbare gemeente Goirle zou 
worden bepaald. 
 
Eind juni 2021 heeft de raad zijn projectopdracht voor die heroriëntatie geformuleerd. Direct daarna 
is een benchmarkanalyse over de huidige financiële en formatieve situatie in Goirle en vergelijkbare 
gemeenten uitgevoerd door een extern bureau. Hierdoor weten we ook wat onze huidige situatie is. 
Gedurende de zomermaanden is een beleidsnota met scenario's voorbereid met behulp waarvan de 
raad op 2 november 2021 die discussie over het gewenste toekomstbeeld kon voeren. Dat bleek 
complexer dan aanvankelijk gedacht. Het gaat uiteindelijk om belangrijke keuzes over de toekomst van 
ons dorp. De opdracht krijgt een vervolg in 2022 omdat de raad constateerde dat er aanvullende 
informatie benodigd is om belangrijke besluiten voor Goirle te kunnen nemen. Bovendien laat de raad 
een definitief besluit over de koers die zal worden ingezet aan de nieuwe raad na de verkiezingen. 
Intussen blijft de Strategische Heroriëntatie ambtelijk en bestuurlijk nadrukkelijk in  beeld: zodat we 
ook nu al de juiste dingen op de juiste manier kunnen doen. Gedurende het proces hebben met behulp 
van de raadswerkgroep diverse klankbordsessies plaatsgehad. 
 
Interne controle en de rechtmatigheidsverantwoording 
Begin 2021 verzorgden we in het audit comité een presentatie over de 
rechtmatigheidsverantwoording.  De verwachting was destijds dat deze voor het eerst over het 
boekjaar 2021 zou moeten worden afgelegd. De rechtmatigheidsverantwoording versterkt de 
kaderstellende rol van de raad. In de rechtmatigheidsverantwoording  wordt, op basis van interne 
controle door het college de afwijkingen, fouten en onduidelijkheden (apart), opgenomen. De 
accountant blijft toetsen of de jaarrekening getrouw is en toetst straks ook of de informatie in de 
rechtmatigheidsverantwoording getrouw is. 
 
Medio 2021 werd, na vertraging, het wetsvoorstel voor invoering aan de Tweede Kamer aangeboden. 
Die achtte invoering met terugwerkende kracht voor 2021 niet meer realistisch omdat ook 
Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale 
Overheden (BADO) moeten worden aangepast. Daarom is besloten tot uitstel voor de invoering naar 
2022. Dat betekent dat er voor gemeenten aanvullende tijd beschikbaar kwam voor het 
voorbereidingstraject. Vanwege personele wisselingen op (interne) control/financiën én de prioriteit 
op het traject van de strategische heroriëntatie geeft dat ons de noodzakelijke extra ruimte. Het zelf 
opnemen van de rechtmatigheidsverantwoording heeft gevolgen voor de werkwijze in de ambtelijke 
organisatie en de mogelijke inrichting van een interne controlefunctie. Dat proces doorlopen we bij 
voorkeur samen met de GHO-gemeenten, waarbij lokale verschillen mogelijk blijven. In 2021 
verkenden we vooral of en zo ja op welke manier gezamenlijk kan worden opgetrokken. Het merendeel 
van de voorbereidende werkzaamheden, waarin ook de raad op diverse momenten aan zet is, vindt 
plaats in 2022. 
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Doorontwikkeling Planning en Control (P&C) 
Sinds begin 2021 kreeg het doorontwikkeltraject van de P&C-cyclus een nieuwe impuls. De eerste 
resultaten daarvan heeft u, zowel inhoudelijk als procesmatig, kunnen bemerken in de P&C producties 
van het afgelopen jaar. Zo constateerden we bij de Perspectiefnota dat we ons niet alleen op financieel 
evenwicht in het komende jaar moesten richten, maar onze begrotingsblik naar langjarig moesten 
verleggen. Dit heeft zich vertaald in de strategische heroriëntatie (toelichting elders in deze paragraaf) 
waarvoor de raad in juni 2021 de projectopdracht vaststelde. De beleidsmatige component kreeg een 
nadrukkelijkere rol in de bestuursrapportages. We maakten niet alleen inzichtelijk welke (financiële) 
bijstellingen we nodig achtten, maar gaven ook inzicht in bestaande risico’s die we monitorden. We 
betrokken nadrukkelijker de bestaande mandaten van raad, college en ambtelijke organisatie zodat 
we de raad de sturingsinformatie verschaften die passend is bij hun rol. In de begroting 2022 plaatsten 
we (nieuwe) lokale indicatoren in breder perspectief,  en zetten we de eerste stappen in de transitie 
van ‘activiteiten’ naar ‘meetbare effecten’. In de nu voorliggende jaarstukken is er meer aandacht voor 
de zichtbaarheid van taakvelden in onze P&C-cyclus. Dit onder andere naar aanleiding van het rapport 
van de Rekenkamer MWB ‘Is de aansluiting te maken?’. Tot slot gaven en geven we in de ambtelijke 
organisatie, gerelateerd aan de organisatie-ontwikkeling, definitie én invulling  aan rollen, taken en 
verantwoordelijkheden, ook in de P&C-cyclus. Dat is weliswaar werk dat ‘achter de schermen’ gebeurt 
en daarmee niet direct zichtbaar voor de raad. Het is echter randvoorwaardelijk om de uiteindelijk 
gewenste doorontwikkeling te kunnen doormaken.  

  
Kortom: in 2021 verkregen we veel inzicht in de kansen die er liggen om invulling te kunnen geven aan 
de doorontwikkeling van de P&C-cyclus. Zowel op proces, als op beoogd resultaat en de 
randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan voor een succesvolle P&C-cyclus. We deelden de 
informatie over voor de raad zichtbare én onzichtbare ontwikkelstappen met het audit comité. 
Ontwikkelstappen die uiteindelijk zullen bijdragen aan versterking van de kaderstellende en 
controlerende rol van de raad, maar bijvoorbeeld ook aan verbetering van actualiteit, timing en inhoud 
van  sturingsinformatie, integralere besluitvorming, efficiënter begroten, benutten van mandaten, etc. 
Begin 2022 bereiden we het doorontwikkeltraject voor de P&C-cyclus voor dat we met de nieuwe raad, 
na de verkiezingen, in een 'goed gesprek' zullen bespreken. We zoeken daarbij naar balans tussen 
behoeften en de mate en het tempo van realiseerbaarheid binnen de ambtelijke organisatie. Het 
verbeterplan ten behoeve van aansluiting tussen beleids- en P&C-cyclus waartoe door de raad op 8 
februari 2022 besloten werd, maakt daarvan onderdeel uit.  
 
Inkoop 
Begin 2021 vulden we de vacature senior inkoopadviseur voor de GHO-samenwerking weer structureel 
in met een ervaren kracht. Gezien het aantal aanbestedings- en inkooptrajecten in totaal voor drie 
gemeenten, is de formatie (inclusief de medior inkoop-adviseur) niet voldoende om alle vragen te 
kunnen oppakken. We verkenden in 2021 daarom de mogelijkheid om de samenwerking aan te gaan 
met een (regionaal) inkoopbureau, wat ons kan bijstaan in termen van deskundigheid en/of capaciteit, 
indien nodig. In 2021 actualiseerden we eveneens het bestaande inkoop- en aanbestedingsbeleid.  
 
Juridisch 
Toename aantal bezwaren en aantal klachten in 2021  
Ten opzichte van voorgaande jaren zien we een toename van het aantal bezwaren en klachten. Ook is 
sprake van een aantal complexe bezwaarprocedures. In het jaarverslag van de 
bezwaarschriftencommissie over 2021 gaan we hier nader op in. 
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Invoering Wet elektronische publicaties (Wep) 
Op 1 juli 2021 trad de Wep in werking. Dit betekent dat alle besluiten van algemene strekking 
(verordeningen en nieuwe beleidsregels), vergunningen en andere beschikkingen, plannen en overige 
overheidsinformatie voortaan elektronisch bekend moeten worden gemaakt. Verordeningen en 
beleidsregels worden al geruime tijd elektronisch bekendgemaakt. Alle geldende beleidsregels voegen 
we uiterlijk 1 juli 2022 hier aan toe. 
 
Belastingsamenwerking 
Tog Nederland voerde als externe, commerciële partij afgelopen jaren voor de gemeenten Goirle, 
Hilvarenbeek en Oisterwijk de belastingwerkzaamheden uit. Begin juli 2021 ontving u via een 
raadsinformatiebrief informatie over ons besluit om de samenwerkingsovereenkomst met Tog 
Nederland vanaf 2022 niet te verlengen. De drie gemeenten kozen ervoor om de 
belastingwerkzaamheden vanaf 2022 weer grotendeels zelf uit te voeren, om daarmee meer regie en 
grip te hebben op de continuïteit en kwaliteit van de werkzaamheden.  
 
Salarislasten en kosten voor inhuur 
 
Analyse salarislasten en inhuur derden 
De analyse van de salarislasten (inclusief pensioenpremies, cao-ontwikkelingen, werkgeverslasten) en 
inhuur derden is gebaseerd op de totale uitgaven van de gemeentelijke organisatie. Dit betekent dat 
de informatie uit alle programma's en thema's is verzameld, zodat een organisatiebrede analyse kan 
worden toegepast.  In deze paragraaf vindt de organisatiebrede analyse plaats. Bij de thema's wordt 
afzonderlijk toegelicht waarom een voordeel of nadeel op de personeelslasten aanwezig is. Vanuit het 
UWV, detacheren van personeel, ed. zijn middelen beschikbaar gesteld, deze staan in de tabel onder 
de baten. 
 

 Begroting na 
wijziging 

Jaarrekening 
2021 

Afwijking 

Salariskosten 12.125.162 11.500.080 625.082 

Inhuur derden 256.779 1.180.227 -923.448 

Subtotaal 12.381.941 12.680.307 -298.366 

Baten  410.000 410.000 

Totaal    111.634 

 
Het voordeel op de salarislasten is € 625.082. Dit is veroorzaakt door het niet kunnen invullen van 
vacatures. Om de wettelijke taken, die de gemeente Goirle heeft, uit te voeren, worden externen 
ingehuurd. De inhuur van externen vindt plaats voor het uitvoeren van reguliere werkzaamheden 
omdat vacatures vacant blijven, vervanging bij (langdurige) zieken of specialistische kennis. De 
salariskosten die niet benut zijn, worden ingezet voor de inhuur van derden. In 2021 is € 1.180.227 
ingehuurd. Dit is 10% van de totale werkelijke loonsom.  
De totale baten uit detachering, vergoedingen UWV, ed. bedragen € 410.000. Het resultaat op de 
salarislasten en inhuur derden is € 111.634 voordelig. 
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Paragraaf Verbonden partijen 
 
 
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente 
Goirle een bestuurlijk en financieel belang heeft. In lijn met de vereisten van BBV en de Nota 
verbonden partijen van de gemeente Goirle worden in deze paragraaf de visie en de 
beleidsvoornemens omtrent de verbonden partijen weergegeven. Daarnaast wordt van elke partij de 
actuele situatie geschetst en inzicht gegeven in eventuele risico's bij de verbonden partijen. De 
gepresenteerde, actuele situatie is gebaseerd op de jaarrekening 2020, omdat de jaarrekeningen 2021 
van de verbonden partijen nog niet zijn ontvangen en/of vastgesteld bij het opleveren van de 
jaarstukken 2021 van onze gemeente.   In een tabel worden de cijfers per verbonden partij 
gepresenteerd en de kleur in de eerste kolom geeft aan tot welk programma de verbonden partij 
behoort.
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Overzicht verbonden partijen 
Overzicht verbonden partijen 
(bedragen x € 1.000) 

Taak-
veld 

Bestuur Bij-
drage 

Belang Verw. 
resultaat 

Eigen vermogen Vreemd vermogen  

1 jan. 31 dec 1 jan 31 dec 

Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam 

 
GGD Hart voor Brabant 
(Tilburg) 

7.1 Lid AB 815 Bijdrage per inwoner 
nog niet 
bekend 

8.528 7.820 8.371 21.107 

 Diamantgroep (Tilburg) 6.4 Lid AB 2.726 
Rijksuitkering Soc. 
Werk- 
voorziening 

2.946 5.546 5.363 14.289 14.918 

 
Veiligheidsregio Midden en 
West Brabant (Tilburg) 

1.2 Lid AB 1.180 Inwoneraantal 2.829 18.832 18.703 43.130 47.892 

 
Omgevingsdienst Midden en 
West Brabant (Tilburg) 

8.3 
Lid AB 
 

282 
Ingebracht werk en 
inwoneraantal 

164.000 2.918 2.325 3.480 3.285 

 
Regionale Ambulance 
voorziening (Tilburg) 

1.2 Lid AB 0 Geen bijdrage 
nog niet 
bekend 

14.041 13.738 25.506 25.744 

 
Regio Hart van Brabant 
(Tilburg) 

0.1 Lid AB 108 Bijdrage per inwoner 549 572 652 2.136 1.397 

 
Gemeente Oosterhout 
(Equalit) 

0.4 n.v.t. 1.144 Contract 0 0 0 0 0 

Deelnemingen 

 NV Brabant Water (Breda) 7.2 Aandeelhouder 0 40 aandelen 
nog niet 
bekend 

635.876 665.384 456.765 479.546 

 
NV Tilburgse Waterleiding 
Maatschappij (Tilburg) 

7.2 Aandeelhouder 0 450 aandelen 130 44.473 44.681 267 238 

 
NV Bank Nederlandse 
gemeenten (Den Haag) 

0.5 Aandeelhouder 0 12.636 aandelen 
nog niet 
bekend 

4.154.000 4.364.000 149.689.000 160.359.000 

Stichtingen en verenigingen 

 Midpoint (Tilburg) 3.1 Lid AB 103 Bijdrage per inwoner 0 903 938 1.963 2.367 
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Aanvullende opvallende zaken bij onze verbonden partijen 
 
- De Bestuurscommissie Jeugd is onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant en 

bestaat uit de wethouders Jeugd van de 9 deelnemende gemeenten. Er wordt samengewerkt op 
het gebied van beleid, inkoop, administratie, monitoring en innovatie. De bijdrage in 2021 volgens 
begroting is € 7.768.652. De  definitieve afrekening is naar verwachting lager door het toepassen 
van nieuwe beheersmaatregelen. 

- De Diamantgroep heeft voorgaand jaar een waarschuwing afgegeven dat de begroting  in 2021 
nadelig kan uitvallen. Volgens de begroting van de Diamantgroep is de organisatie kapitaalkrachtig 
om haar verliezen met eigen vermogen op te vangen. Het is een beperkt risico voor de gemeente 
Goirle. De accountant van de Diamantgroep heeft bij de controle op de jaarrekening 2021 het 
standpunt ingenomen dat de NOW gelden niet goed zijn toegepast. De Diamantgroep deelt deze 
conclusie niet en gaat deskundig advies vragen bij derden. Dit betekent dat een goedkeurende 
verklaring voor de jaarrekening 2021 langer duurt. Vooralsnog lijkt het jaarrekeningresultaat 
positief en is het risico beperkt. 

- Sinds 2009 liep er een procedure over de schadeloosstelling voor de verkoop van de 
drinkwateractiviteiten van NV TWM aan Brabant Water NV. Die is in 2019 tot definitieve afwikkeling 
gekomen. In 2021 zijn enkele lopende zaken afgerond binnen TWM Holding en haar dochters, TWM 
Gronden en NV TWM. Er zal nu een besluit worden genomen over de verdere afbouw van de TWM-
groep. We verwachten dit besluit in de loop van 2022.  
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Paragraaf Grondbeleid 
 
 
Het grondbeleid heeft invloed op en een relatie met vrijwel alle programma’s: 
- Leefomgeving voor ruimtelijke ontwikkeling, wonen en verkeer 
- Inwoner voor cultuur, sport en recreatie 
- Bedrijvigheid voor economische structuur 
 
Het beleid legden we vast in de Nota Grondbeleid. We berekenen de ratio weerstandsvermogen van 
de grondexploitaties in deze paragraaf. In 2021 is een herijking van het grondbeleid vastgesteld waarin 
ook aansluiting is gezocht met de notitie grondexploitatie van de commissie BBV.  
 
Visie, beleid en wijze van uitvoering 
 
Overeenkomstig artikel 16 van het BBV staan we in deze paragraaf grondbeleid stil bij de volgende 
punten: 
 
1. De visie uit de nota Grondbeleid die de raad  in 2021 actualiseerde.  

Die visie en ambitie houdt kort gezegd het volgende in: 
- regie hebben op de ruimtelijke ontwikkeling met het grondbeleid; 
- per situatie keuzes hebben over het in te zetten instrumentarium van het grondbeleid, zodat 

adequaat gehandeld wordt, met het oog op de beleidsdoelstellingen van de gemeente; 
- een transparant grondbeleid, met de nodige handelingsruimte voor het college als uitvoerend 

orgaan; 
- een gezonde financiële huishouding van de grondexploitaties en een voldoende 

weerstandsvermogen van de grondexploitatie door efficiënte en verantwoorde inzet van 
middelen en instrumenten.  

2. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert. 
In de nota Grondbeleid namen we op dat de gemeente per locatie bepaalt of er een actieve dan 
wel faciliterende grondpolitiek zal worden gevoerd. Bij het complex de Boschkens voert de 
gemeente een actieve grondpolitiek. De keuze daarvoor maakten we jaren geleden. Het project is  
in een vergevorderd stadium. Het project Boschkens is in 2016 uitgebreid met de locatie van 
Kompaan en de Bocht.  
Het complex Zuidrand is een project waar de gemeente faciliterend optreedt. Gelet op de 
ontwikkelingen in de woningmarkt zagen we ervan af om hier zelf gronden te verwerven. De 
gemeente stuurt hier op het realiseren van haar beleidsdoelen ten aanzien van woningbouw door 
middel van de visie die door de marktpartijen is opgesteld, door de gemeenteraad is vastgesteld en 
door middel van het bestemmingsplan.  

3. Een onderbouwing van de geraamde winstneming. 
Vanaf 2017 namen we tussentijds winst op basis van de Percentage of Completion (PoC). In 2017, 
2018, 2019 en 2020 hebben we winst genomen bij de Boschkens. Op basis van de laatste 
doorrekening van de grondexploitatie van de Boschkens wordt in 2021 een winst van € 38.323 
genomen. 

4. De beleidsuitgangspunten over de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de 
grondzaken. De beleidsuitgangspunten zijn te vinden in de Nota weerstandsvermogen en 
risicomanagement alsmede in de nota Grondbeleid. De berekening van het weerstandsvermogen 
ten aanzien van de grondexploitatie werken we verderop in deze paragraaf uit. 
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Prognose van de te verwachten resultaten 
 
Begrippen: 

Complexen in exploitatie: exploitatie-opzet is aanwezig. 
Boekwaarde: waarde waarvoor de activa in de boeken staat en in de balans is 

opgenomen. 
Eindwaarde:  waarde bij het afsluiten van een exploitatie. 

Complexen in exploitatie Startdatum Einddatum 
Boekwaarde   

31-12-2021 

Exploitatie-
opzet 

eindwaarde 

de Boschkens 1-1-2001 31-12-2026 -2.121.595 -3.547.357 

     
 

  
Boekwaarde 31-

12-2021 

Geraamde 
nog te maken 

kosten 

Geraamde 
nog te 

realiseren 
opbrengsten 

Geraamd 
eindresultaat 

(nominale 
waarde) 

Geraamd 
eindresultaat 

(contante  
waarde) 

de Boschkens -2.121.595 3.847.584 5.100.468 -3.547.357 -3.213.168 

      

 
Toelichting complexen 
 
Actief grondbeleid 
Boschkens 
Boschkens fase 4C (22 woningen) wordt ontwikkeld door een ontwikkelaar. Het bestemmingsplan 
hiervan is onherroepelijk en naar verwachting start medio 2022 de verkoop van de woningen. De 
gemeente en de ontwikkelaar tekenden hiertoe een anterieure overeenkomst. 
Boschkens fase 5E (41 woningen) maakten we woonrijp, momenteel verrichten we de laatste 
werkzaamheden voor de groenaanleg. Dit moet in voorjaar 2022 helemaal afgerond zijn. 
Voor fase 7 van Boschkens (voormalige locatie De Bocht) maken we een afwegingsnotitie voor diverse 
verkavelingsopzetten. Zodra deze gereed is leggen we dit aan het college en de raad voor. 
 
Faciliterend grondbeleid 
Zuidrand 
Voor de locatie Van Besouw stelden we het eerste bestemmingsplan vast. In dit bestemmingsplan 
wordt de ontwikkeling van ongeveer 155 woningen mogelijk gemaakt, het bestemmingsplan voor fase 
2 is in procedure gebracht, in dit bestemmingsplan wordt de ontwikkeling van ongeveer 40 woningen 
mogelijk gemaakt. Voor fase 1 zijn bijna alle woningen verkocht. Er lopen nog bezwarenprocedures 
tegen de verleende vergunningen, dus de vergunningen zijn nog niet onherroepelijk. De bouw is al wel 
in volle gang. Tussen de gemeente en de ontwikkelaar is een anterieure overeenkomst getekend. 
Voor de locatie Van Puijenbroek stellen we het bestemmingsplan op 8 maart 2022 vast, hierin maken 
we de ontwikkeling van ongeveer 190 woningen mogelijk. Daarna dienen we de vergunningaanvraag 
meteen in. De natuurontwikkeling ten zuiden van het terrein rondden we inmiddels helemaal af. 
Tussen de gemeente en de ontwikkelaar is een anterieure overeenkomst getekend. 
 
Leijoever 
Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het plan met 14 woningen. De RvS vernietigt 
het besluit van de raad van 2 februari 2021 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Leijoever". 
De ontwikkelaar beraadt zich nog op welke wijze deze het plan wil invullen. Tussen de gemeente en 
de ontwikkelaar is een anterieure overeenkomst getekend. 
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Bakertand 
De ontwikkelaar werkte het stedenbouwkundig plan uit. Zij zijn ook bezig met de omgevingsdialoog 
om dit plan (ong. 700 woningen) met de omgeving te communiceren. 
Inmiddels is de bestemmingsplanprocedure opgestart met de intentie om deze najaar 2022 door de 
raad vast te laten stellen. Tussen de gemeente en de ontwikkelaar is een anterieure overeenkomst 
getekend. 
 
Maria Boodschap 
Het bestemmingsplan is onherroepelijk. De vergunning voor het realiseren van 19 appartementen in 
de kerk is inmiddels aangevraagd. Tussen de gemeente en de ontwikkelaar is een anterieure 
overeenkomst getekend. 
 
Hoek Tilburgseweg/Kalverstraat 
De ontwikkelaar stelde op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde randvoorwaarden een 
bestemmingsplan op. Dit bestemmingsplan bespraken we met de omgeving en het 
voorontwerpbestemmingsplan legden we vervolgens ter inzage. In het bestemmingsplan worden 19 
dure koopappartementen, 9 middeldure koopappartementen en één of meerdere commerciële 
ruimtes op de begane grond mogelijk gemaakt. Tussen de ontwikkelaar en de gemeente wordt een 
anterieure overeenkomst opgesteld. 
 
Ome Neeff, Dorpsstraat 52 
Op deze locatie wordt het bestaande zalencomplex gesloopt en daarvoor in de plaats maximaal 14 
middeldure koopappartementen gerealiseerd. Hier is inmiddels een voorontwerpbestemmingsplan 
voor opgesteld en ter inzage gelegd. De omgevingsdialoog met de buurt is gevoerd. De anterieure 
overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar moet nog getekend worden. 
 
Weerstandsvermogen 
 
Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is om mogelijke tegenvallers op te 
vangen zonder dat dit onmiddellijk invloed heeft op het beleid. Het gaat hierbij om de verhouding 
tussen de weerstandscapaciteit (dit is de financiële ruimte die zonder ingrijpende beleidswijzigingen 
beschikbaar is) en de aanwezige risico's.  
 
Het weerstandsvermogen van de hele gemeente zetten we uiteen in de paragraaf 
weerstandsvermogen. Vanwege de risico's die samenhangen met de grondexploitaties legde de 
gemeente Goirle in de Nota grondbeleid vast dat voor het grondbedrijf ook afzonderlijk het 
weerstandsvermogen berekend moet worden. Deze berekening zetten we hieronder uiteen. 
 

  Berekening weerstandsvermogen   

1 Stand algemene reserve grondexploitatie per 1-1-2021 4.166.626 

2 Geprognosticeerd resultaat complexen grondexploitatie 0 

3 Beschikbare weerstandscapaciteit (1+2) 4.166.626 

4 De benodigde weerstandscapaciteit (risico’s grondbedrijf) 2.146.078 

5 Ratio weerstandsvermogen (3/4) 1,94 
 
Wanneer het weerstandsvermogen tussen de 1 tot 1,4 maal (ratio) groter is dan de benodigde 
weerstandscapaciteit wordt gesproken van een gezond of ruim voldoende weerstandsvermogen. 
Gelet op de uitkomst is er sprake van een gezond weerstandsvermogen.  
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Paragraaf COVID 
 
 
Paragraaf Covid-19 
 
Inleiding 
De gemeenten moeten minimaal zeven programma-overstijgende paragrafen in de begroting en 
jaarrekening opnemen (BBV-verplichting). In de paragrafen staat belangrijke informatie voor 
raadsleden waarmee zij inzicht krijgen in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige 
aspecten en de risico’s. Naast deze verplichte paragrafen is een gemeente vrij om te kiezen voor een 
extra paragraaf. In de jaarrekening 2020 is de paragraaf Covid-19 op advies van het ministerie van 
binnenlandse zaken toegevoegd. Ook in de jaarrekening 2021 wordt deze paragraaf opgenomen, zodat 
de raadsleden in een oogopslag zien welke gevolgen Covid-19 heeft gehad en welke maatregelen er 
zijn genomen. Aan het einde van de paragraaf staat een tabel met de uitgaven aan corona gerelateerde 
onderwerpen.  
 
Maatschappelijke gevolgen 
Ook in 2021 had Covid-19 gevolgen voor de maatschappij. Het eerste halfjaar was de 1,5 meter 
samenleving nog van toepassing, dit maakte dat inwoners en bedrijven veel van wat zij gewend waren 
niet konden doen. In de eerste maanden van 2021 zijn geen evenementen gehouden. Dit betekent dat 
grote evenementen als carnaval en Koningsdag gecanceld zijn.  
 
In de zomer schrapte de regering alle maatregelen en dachten we het oude normaal weer op te kunnen 
pakken, maar niets was minder waar. Vanaf eind juni mochten evenementen weer en zijn bijvoorbeeld 
het Beachevent en Kastanjerock onder strikte voorwaarden doorgegaan. Omdat het houden van een 
kermis binnen de maatregelen die golden en de beschikbare middelen die er waren niet mogelijk was, 
vond de kermis in Goirle niet plaats. 
 
Vanaf het najaar werden de maatregelen weer strikter en zijn de meeste evenementen geannuleerd 
of onder strikte voorwaarden aangepast gehouden. De kermis van Riel ging niet door, maar daarvoor 
ging wel een feestavond in de vorm van een particulier initiatief door. Ook de grote intocht van 
Sinterklaas ging in afgeslankte vorm door.  
Eind 2021 werden weer maatregelen getroffen en in december kwamen we in een lockdown. Het grote 
evenement Gelden vûr Helden ging hierdoor niet door.   
 
In totaal gingen in 2021 jaar 13 vergunningplichtige evenementen door. Voor 10 meldingsplichtige 
activiteiten gaven we akkoord.  
Aangevraagd maar ingetrokken: 10 
Aangevraagd, verleend en niet doorgegaan: 14 
 
In een normaal jaar zonder corona (voorbeeld 2019) waren er in Goirle 85 evenementen waarvoor een 
vergunning of een verklaring van geen bedenkingen is afgegeven en 15 evenementen waarvoor op 
basis van een melding akkoord is gegeven.  
 
Door de lockdown en maatregelen die gedurende 2021 van toepassing waren, konden ook 
verenigingen de sport niet beoefenen, gingen exposities, tentoonstellingen of bijeenkomsten niet door 
en bleven inkomsten achterwege. Het Rijk stelde in 2021 middelen beschikbaar voor de 
huurcompensatie van binnen- en buitensportaccommodaties en de gemeente Goirle heeft in het 
collegebesluit van 7 december 2021 de huur kwijtgescholden voor het bedrag dat het Rijk heeft 
uitgekeerd.  
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Goirle heeft een sterke culturele basisinfrastructuur met een kwalitatief goed aanbod. Divers, 
toegankelijk en aantrekkelijk met groot bereik. We zijn trots op de activiteiten die de culturele 
instellingen organiseren en verwachten dat zij een bijdrage kunnen blijven leveren aan het vergroten 
van cultuurdeelname. We merken dat de culturele instellingen en verenigingen door corona dreigen 
weg te vallen. Sommigen zijn geconfronteerd met teruglopende sponsorinkomsten, terugloop van 
contributie-betalende leden en doorlopende vaste kosten. De gemeente Goirle hecht waarde aan de 
cultuursector en stelde de middelen die het rijk voor cultuur beschikbaar heeft gesteld, voor deze 
sector beschikbaar.  
 
Ondernemers 
Ondernemers hebben het zwaar, in 2020 hebben zij personeel ontslagen en in 2021 was het lastig 
personeel te vinden. Het openhouden van horecazaken werd lastig. Naar verwachting zullen vooral 
zelfstandigen met een middeninkomen, zonder vermogensbuffer, in de knel komen. De gemeente 
Goirle anticipeert hierop, met vroegsignalering. Gedurende 2021 gingen we preventief het gesprek 
met ondernemers aan over de gevolgen en effecten van corona. Het college besloot in maart 2021 
coronamiddelen beschikbaar te stellen voor vroegsignalering en schuldhulpverlening aan 
ondernemers. 
 
Tot en met 1 oktober 2021 konden ondernemers gebruik maken van de tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Dit is een financiële ondersteuning voor 
zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn gekomen. Het Rijk 
stelt voor de uitvoering van de Tozo middelen beschikbaar. De gemeente Goirle heeft totaal € 683.738 
aan Tozo middelen ingezet. In 2021 kwamen 89 aanvragen binnen, waarvan 86 voor levensonderhoud 
en 3 voor kapitaalverstrekking. Het Rijk vergoedt de totale kosten voor de Tozo.  
 
Veiligheid 
De aanpak van de coronacrisis vergde een intensievere regionale samenwerking. De veiligheidsregio, 
welke een verbonden partij van de gemeente Goirle is, had de regierol bij de aanpak. Een projectteam 
ondersteunde de gemeenten uit de veiligheidsregio met het duiden van de regels en  het opstellen van 
handelingskaders. Door de bijdrage vanuit Goirle was ook een korte lijn mogelijk met de 
informatievoorziening naar onze inwoners en ondernemers. Ook was een lokaal kernteam wekelijks 
actief om de lokale actualiteit m.b.t. corona te bespreken. 
 
Zorg 
De coronapandemie zorgt voor snelle verandering van de zorgvraag, in volume en aard heeft geleid 
tot knelpunten in de zorg mede als de personeelstekorten. Ook de ouderenzorg kwam onder druk te 
staan, doordat informele zorg (mantelzorg) minder werd. Dit alles resulteert in meer aanvragen voor 
zorg en wachtlijsten. Wat dit voor de gemeente Goirle gaat betekenen is nog niet voorspelbaar. We 
zien in de cijfers van 2021 een voordeel op de jeugdzorg door een daling van de prijs per client, maar 
of dit een structureel voordeel is, valt door corona lastig te bepalen.  
 
Organisatorische gevolgen 
In de organisatie zijn de gevolgen van corona ook merkbaar. Het thuiswerken is niet altijd mogelijk en 
waar het mogelijk is, vervaagde de scheiding tussen werk en privé. Dit leidt soms tot spanning in de 
thuissituatie wat zich kan uitten in stress, prikkelbaarheid en uiteindelijk mogelijk tot depressie en 
burn-out. De gemeente Goirle zette in 2021 hierop in door stoomafblaassessies met externe 
begeleiding te organiseren, tips op het intranet te delen en we boden maatwerk om privé en werk 
goed te kunnen combineren tijdens de sluiting van de scholen en kinderopvang.  
We zetten preventief in op een duurzame inzetbaarheid van medewerkers door hen gesprekken aan 
te bieden met coaches en bedrijfsarts. Persoonlijke aandacht voor medewerkers is het afgelopen jaar 
belangrijk geweest en door de organisatie toegepast. 
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De gemeente Goirle zette extra in op het aanbieden van goede faciliteiten voor de medewerkers die 
thuiswerken. Dit sluit aan bij het hybride werken dat een onderdeel van de organisatieontwikkeling is. 
Naast de arbotechnische faciliteiten (stoel, bureau, laptopstandaard, ed) nemen we ook een toename 
van het aantal in bruikleen gegeven laptops in 2021 ten opzichte van voorgaande jaren waar. De 
toename is veroorzaakt omdat meer medewerkers vanuit huis gingen werken en apparatuur niet 
uitgerust was om video te bellen.  
 
Soms is het niet mogelijk om kosten of opbrengsten direct aan corona te relateren, maar het is wel 
relevant om deze items te noemen. Om een zo’n volledig mogelijk beeld van de effecten te maken, 
staan hieronder items die zijn ontstaan sinds corona.  

• Extra tijdsbesteding medewerkers, om te wennen aan de andere manier van werken. We treffen 
elkaar niet meer fysiek maar digitaal, men moest leren hiermee te werken.  

• De accountant voert extra controles uit. 

• Het gemeentehuis voor inwoners veilig houden, zoals routes onderhouden, bewegwijzering ed.  

• In het sociaal domein zijn regelingen opgesteld die vergoeding voor corona mogelijk maken. 
(meerkostenregeling, Tozo, Tonk) 

• De medewerkers hebben door corona het werk aangepast, taken en processen zijn veranderd.  

• De gemeente heeft meer werkzaamheden erbij gekregen, zoals specifieke uitkeringen (Tozo), 
onderhouden stickers / routes in het gemeentehuis (coronaproof houden), meerkostenregelingen 
toepassen.  

• Het aantal aanvragen van paspoorten, identiteitsbewijzen en rijbewijzen is minder dan 
voorgaande jaren. 
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Financiële compensatie en inzet 
Vanuit het Rijk kregen we, via het gemeentefonds, compensatie voor gederfde inkomsten en extra 
gemaakte kosten als gevolg van corona. In 2021 ontvingen we in totaal € 1.041.211. In onderstaande 
tabel staat waar de middelen voor ingezet zijn.  
 

Onderwerp   Bedrag Besluiten 

Vrijwilligers organisatie € 8.484 Raadsvoorstel budgetoverheveling 2020-2021 

Aanvullend pakket re-integratiekosten € 25.000 Collegebesluit 10 maart 2021 impactanalyse 
ondernemers 

Gemeentelijk schuldenbeleid € 23.198 Collegebesluit 10 maart 2021  

Cultuurmiddelen € 194.072 Collegebesluit 7 december 2021 cultuursector 

Kwijtschelden huur culturele 
gebouwen Q2 2021  

€ 28.015 Collegebesluit 7 december 2021 (SCCG, SCAR, 
SCAG, Heemkundige Kring, het gilde St.Mauritius) 

Verkiezingen € 40.980 Burap 2021-2 

Gederfde inkomsten Haspel € 30.000 Burap 2021-2 

Kermis Goirle/Riel € 30.000 Burap 2021-2 

Kwijtschelden precariobelasting € 16.797 Collegebesluit  

Bijzondere bijstand Tonk € 48.936 Burap 2021-1 

Participatie, mutaties € 62.828 Uitbetaald aan Diamantgroep, verplichte 
doorbetaling 

Online vergaderen gemeenteraad € 9.000 Burap 2021-2 

Totaal uitgaven € 517.310   

Ontvangen coronasteunpakketten 
2021 

€ 1.041.211   

Restant € 523.901   

 
Onzekerheden langere termijn 
We hebben nog onvoldoende zicht op de langere termijneffecten van corona, maar hoe langer de 
maatregelen duren om de pandemie onder controle te krijgen hoe groter de druk op de organisatie en 
op de maatschappij. Het Rijk compenseert tot nu de gederfde inkomsten en extra gemaakte kosten, 
maar of dat structureel zo gaat zijn voor alles voor 100% is maar de vraag.  
 
Daarom is aan uw raad gevraagd in te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve 
coronamiddelen. De bestemmingsreserve zal na goedkeuring op 31 december 2021 met een bedrag 
van € 523.900 worden gevormd. En uitsluitend mogen worden aangewend voor de volgende 
doeleinden: 
- Het bieden van een vangnet voor onze inwoners en zelfstandige ondernemers die door corona in 

de knel dreigen te komen; 
- Het bieden van een vangnet op het moment dat onze maatschappelijke instellingen het hoofd niet 

meer boven water kunnen houden en dreigen om te vallen; 
- Het geven van steun aan onze ondernemers op het moment dat zij in ernstige 

liquiditeitsproblemen komen en steunmaatregelen van de Rijksoverheid en banken geen oplossing 
bieden; 

- Het bieden van oplossingen voor maatschappelijke problemen die zich hebben voorgedaan ten 
gevolge van de coronacrisis; 

- Het zorgdragen voor voldoende dekking van de additionele inzet in de organisatie voor de 
bedrijfsvoering en de daarbij behorende aanvullende dienstverlening binnen de gemeente Goirle. 
 

Met het vormen van deze reserve willen we toekomstige effecten door de coronapandemie 
financieel opvangen. 
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Jaarrekening 
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Balans 
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Activa 
ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020 

Vaste activa     

Materiële vaste activa     

Investeringen met een economisch nut 28.317  30.174  

Investeringen met een economisch nut waarvoor 
ter bestrijding van de kosten een heffing kan 
worden geheven 17.707 

 

17.980 

 

Investeringen in de openbare ruimte met een 
maatschappelijk nut 11.072 

 
11.380 

 

  57.096  59.534 

Financiële vaste activa     

Kapitaalverstrekking aan:     

- overige verbonden partijen 245  245  

Leningen aan:     

- deelnemingen 2  5  

Overige langlopende geldleningen 3.445  3.512  

  3.692  3.762 

     

Totaal vaste activa  60.788  63.295 

     

Vlottende activa     

Voorraden     

Bouwgronden in exploitatie  -2.084  -2.693 

     

Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar     

Rekening-courantverhouding met het Rijk 0  0  

Vorderingen op openbare lichamen 3.754  578  

Overige vorderingen 3.649  6.445  

  7.403  7.024 

Liquide middelen     

Kassaldi 3  5  

Banksaldi 0  0  

  3  5 

     

Overlopende activa  667  418 

     

Totaal vlottende activa  5.989  4.754 

     

TOTAAL ACTIVA  66.776  68.049 
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Passiva 
PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020 

Vaste passiva     

Eigen vermogen     

Algemene reserves 7.219  8.698   

Overige bestemmingsreserves 12.289  13.209   

 19.508  21.907   

Gerealiseerd resultaat 2021 2.398  787-  

  21.906  21.121  

Voorzieningen     

Verplichtingen en verliezen 3.446  3.396   

Egalisatievoorzieningen 1.767  1.572   

  5.213  4.968  

     

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 
jaar 

    

Onderhandse leningen van financiële instellingen  26.015  27.933  

     

Totaal vaste passiva  53.134  54.022  

     

Vlottende passiva     

Schulden met een looptijd korter dan 1 jaar     

Banksaldi 7.012  5.795   

Overige schulden 4.859  6.450   

  11.871  12.245  

     

Overlopende passiva 1.771  1.783   

  1.771  1.783  

Totaal vlottende passiva  13.642  14.027  

     

TOTAAL PASSIVA  66.776  68.049  

     

Borg- en garantiestelling  109.998  50.745 
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Toelichting op de balans 
 
Activa 
 

Materiele vaste activa 2020 2021 

Investeringen met economisch nut 30.174 28.317 

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de 
kosten een heffing kan worden geheven 

17.980 17.707 

Investeringen met een maatschappelijk nut 11.380 11.072 

Totaal 63.677 61.227 

 
Verloopoverzicht materiele vaste activa met economisch nut 
 

Specificatie materiele 
vaste activa met 
economisch nut 

Boekwaarde 

31-12-2020 
Inves-
tering 

Desinves-
tering 

Afschrij-
ving 

Bijdrage 
van 

derden 

Boekwaarde 

31-12-2021 

Gronden en terreinen 2.199 21 0 21 0 2.199 

Bedrijfsgebouwen 21.907 57 0 1.170 0 20.794 

Grond-, weg- en 
waterbouwkundige werken 

856 107   52 0 911 

Machines, apparaten en 
installaties 

2.655   0 425 0 2.230 

Overige materiële vaste 
activa 

2.557 112 0 486 0 2.183 

Totaal 30.174 297 0 2.154 0 28.317 

 
Verloopoverzicht materiele vaste activa met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten 
een heffing kan worden geheven. 
 

Specificatie investeringen 
economisch nut waarvoor 
ter bestrijding van kosten 
een heffing kan worden 
geheven. 

Boekwaarde 
31-12-2020 

Inves-
tering 

Desinves-
tering 

Afschrij-
ving 

Bijdrage 
van 

derden 

Boekwaarde 
31-12-2021 

Investeringen economisch 
nut met heffing 

17.980 427 0 609 91 17.707 

Totaal 17.980 427 0 609 91 17.707 
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Verloopoverzicht materiele vaste activa met maatschappelijk nut. 
 

Specificatie materiele vaste 
activa met maatschappelijk 
nut 

Boekwaarde 
31-12-2020 

Inves-
tering 

Desinves-
tering 

Afschrij-
ving 

Bijdrage 
van 

derden 

Boekwaarde 
31-12-2021 

Grond-, weg- en 
waterbouwkundige werken 

11.380 375   665 18 11.072 

Totaal 11.380 375 0 665 18 11.072 

 

Financiële vaste activa 
 

Specificatie kaptiaalverstrekking door de gemeente 2020 2021 

Deelnemingen                 245           245  
Uitzettingen > 1 jaar                      5                2  
Overige lang lopende leningen              3.512        3.445  

Totaal              3.762        3.692  

 
Verloopoverzicht financiële vaste activa 
 

Specificatie financiële vaste activa Boekwaarde 
01-01-2021 

Toename Afname Boekwaarde 
31-12-2021 

Deelnemingen: 
    

Aandelen Brabant Water 9 - - 9 

Deelname TWM holding BV 204 - - 204 

Aandelen NV BNG 32 - - 32 

Totaal deelnemingen 245 - - 245 

Uitzettingen > 1 jaar: 
    

Obligaties Willem II 4 - 2 2 

Totaal uitzettingen > 1 jaar 4 - 2 2 

Overige langlopen leningen: 
    

Gemeenterekening Goirle SVn 1.846 
 

82 1.764 

Starterslening Svn 627 187 - 814 

Blijverslening Svn 300 - - 300 

Duurzaamheidslening Svn 193 - 80 113 

Renteloze geldlening SARS 140 - - 140 

Geldlening SARS 92 - 5 87 

Renteloze geldlening GHV 136 - - 136 

Geldlening GHV 280 
 

12 268 

Lening stg Kredietbank NL 100 - - 100 

Geldlening Ons Tijvoort 75 - 75 0 

Totaal langlopende leningen excl. voorziening 3.789 187 254 3.722 

Voorz. rentel. lening SARS en GHV 276 - - 276 

Totaal langlopende leningen 3.513 187 254 3.446 
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Vlottende activa 
 

Specificatie vlottende activa Boekwaarde 
31-12-2020 

Boekwaarde 
31-12-2021 

Voorraden -2.693 -2.083 

Uitzettingen looptijd < 1 jaar 7.024 7.402 

Liquide middelen 5 3 

Overlopende activa 418 667 

Totaal vlottende activa 4.754 5.989 

 
Voorraden 

Specificatie onderhanden 
werk 

Boekwaarde 
01-01-2021 

Vermeer-
dering 

Vermin-
dering 

Winst-
neming 

Boekwaarde 
31-12-2021 

Bouwgronden in exploitatie      

De Boschkens -2.693 812 241 38 -2.084 

      

 Boekwaarde 
31-12-2021 

Geraamde 
nog te 
maken 
kosten 

Geraamde 
nog te 

realiseren 
opbrengsten 

Geraamd 
eindresultaat 

(nominale 
waarde) 

Geraamd 
eindresultaat 

(contante 
waarde) 

De Boschkens -2.084 3.848 5.100 -3.547 3.213 

* Gehanteerde uitgangspunten en overige toelichting: 
- Rentetoerekening 0,30% 
- Opbrengstindex 0%, prijsindex 3% 
- Op grond van BBV zijn de geplande stortingen in reserves uit de nog te maken kosten gehaald 
- Negatieve boekwaarde betekent dat er meer opbrengsten dan kosten zijn geweest 
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Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar 31-12-2020   31-12-2021 

Rekening courant verhouding met het Rijk -   -  

Vorderingen op openbare lichamen 578   3.754 

        

Overige vorderingen:       
- belastingvorderingen 1.375   175 

- vorderingen op derden 5.430   3.863 

  6.805   4.038 

Af voorziening oninbaarheid voor:       
- belastingdebiteuren -97   -109 

- overige debiteuren -262   -280 

 -359  -390 

  
 

  
 

Totaal overige vorderingen 6.445   3.649 

        

Totaal uitzettingen looptijd korter dan één jaar 7.024   7.402 

       
Liquide middelen       

Kas 5   3 

Rabobank -   - 

  5   3 

Overlopende activa       

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde 
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren 
komen 

418   667 
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Passiva 
 

Eigen vermogen 31-12-2020   31-12-2021 

Algemene reserves                 8.698                    7.219  

Bestemmingsreserves               13.209                 12.289  

Totaal reserves               21.907                19.508  

      

Resultaat                   -787                   2.398  

 

Specificatie en verloop van 
reserves 

01-01-2021 Toevoeging Onttrekking 31-12-2021 

Algemene weerstandsreserve 4.531 163 1.642 3.052 
Algemene reserve 
grondexploitatie 4.167 - - 4.167 

Algemene reserves 8.698 163 1.642 7.219 

Reserve overgehevelde 
budgetten 1.058 1.482 1.834 706 
Dekkingsreserve kapitaallasten 1.477 - 77 1.400 
Reserve monumenten 45 - - 45 
Reserve Turnhoutsebaan 764   764 
Reserve duurzaamheid 110 - 110 - 
Reserve dekking kapitaallasten 
sportpark 1.147 - 209 938 
Reserve verfraaiing gemeente 155 18 2 171 
Reserve volkshuisvesting 233 - - 233 
Reserve huisvesting onderwijs 1.334 49 - 1.383 
Reserve cultureel centrum 6.311 - 291 6.020 
Reserve sociaal domein 382 - 47 335 
Reserve bovenwijkse 
voorzieningen 193 101 - 294 

Bestemmingsreserves 13.209 1.650 2.570 12.289 

Totaal reserves 21.907 1.813 4.212 19.508 

          

Saldo van de jaarrekening               -2.398                    -2.398  
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Toelichting op de reserves 
 
Algemene reserves 
 
Algemene weerstandsreserve (AWR) 
Doel van deze reserve is het hebben van een algemene buffer voor opvang van eventuele  
exploitatietekorten en ter dekking van incidentele uitgaven. Het is de ‘zogenaamde’ vrije reserve. De 
gewenste hoogte van deze reserve wordt gerelateerd aan de uitkomst van de Nota 
Weerstandsvermogen en Risicomanagement.  
 
Aan deze reserve voegen we de opbrengsten van verkopen van gronden van de algemene dienst toe. 
In 2021 realiseerden we een opbrengst van € 151.250 voor een perceel grond aan de Wim Rötherlaan.  
Daarnaast realiseerden we enkele kleine opbrengsten. 
 
Uit deze reserve onttrokken we incidenteel geraamde lasten uit de primaire begroting en de 
incidentele lasten uit het activiteitenplan 2021 die door de raad zijn toegekend. 
Verder onttrokken we bedragen uit deze algemene weerstandsreserve op basis van raadsbesluiten uit 
2021. In 2021 is voor een totaal bedrag van afgerond € 1.641.580 aan de AWR onttrokken. De 
voornaamste onttrekkingen hebben betrekking op: 
- de dekking van het tekort van de jaarrekening 2020 van € 787.000; 
- de dekking van aanvullende storting van € 211.000 in de reserve overheveling budgetten (besluit 

bij de jaarrekening 2020); 
- de salarislasten van tijdelijke functies en boven formatieve functies van € 404.000, conform 

begroting 2021; 
- de wachtgeldverplichting van € 55.000 van een wethouder die begin 2020 is afgetreden; 
- de salarislasten en tijdelijke inhuur van personeel van € 177.000 dat belast is met de aan- en 

verkopen van gronden, conform begroting 2021. 
 
Algemene reserve grondexploitatie 
Deze reserve is bedoeld als weerstandsvermogen voor de risico's verband houdend met de 
grondexploitatie.  Naast een algemene voorziening voor verwachte verliezen en voorziene risico’s is 
het noodzakelijk dat gemeenten beschikken over een afzonderlijke buffer om onvoorziene risico’s met 
betrekking tot de grondexploitatie op te vangen. Hierbij moet vooral worden gedacht aan risico’s die 
samenhangen met conjuncturele ontwikkelingen waardoor bijv.de gronduitgifte over de gehele linie 
stagneert. Conform de Nota Grondbeleid gemeente Goirle 2021 dient de minimale omvang van het 
weerstandsvermogen € 2 miljoen te zijn. In 2021 waren er geen mutaties.  
 
Bestemmingsreserves (artikel 43-1-c) 
 
Reserve overgehevelde budgetten  
In het kader van de afsluiting van een dienstjaar wordt bezien of bepaalde budgetten uit een jaar 
gereserveerd dienen te worden voor het volgende dienstjaar zodat deze niet vrij vallen maar benut 
kunnen worden om alsnog uitvoering te geven aan de werkzaamheden. Conform de regels uit het 
Besluit Begroting en Verantwoording dienen budgetten die niet besteed zijn en die men wil overnemen 
naar een volgend dienstjaar gestort te worden in een reserve en het betreft dan de bestemming van 
het batig saldo (winstbestemming). De overgehevelde budgetten dienen in het daaropvolgende jaar 
besteed te worden.  
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Bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 is een budget van € 1.058.000 overgeheveld van 2020 naar 
2021 en in deze reserve gestort. Dit overgehevelde budget is in 2021 meteen weer beschikbaar gesteld. 
Als van de vrijval weer een gedeelte overgeheveld dient te worden naar 2022, dan is dat weer 
opgevoerd en gestort in deze reserve. Bij het raadsbesluit budgetoverheveling 2021-2022 van 8 
februari 2022 heeft de raad ingestemd met de storting van € 705.597 in deze reserve.  
 
Dekkingsreserve kapitaallasten  
Het doel van deze reserve is om de kapitaallasten te dekken van bepaalde investeringen met 
economisch nut en vanaf 2017 ook voor investeringen met een maatschappelijk nut. Deze reserve is 
ontstaan doordat in het verleden investeringen beschikbaar zijn gesteld en die investeringen ineens 
gedekt zijn. Omdat het echter investeringen betrof met een economisch nut dienden de investeringen 
geactiveerd te worden. De kapitaallasten worden vervolgens gedekt vanuit deze ingestelde 
dekkingsreserve kapitaallasten. Vanaf 2017 geldt dit ook voor investeringen met een maatschappelijk 
nut vanwege de wijzigingen van het BBV.  
 
Aan deze reserve onttrekken we de afschrijvingslasten, in totaal € 77.321, van:  
- de investering restauratie kapel CC, voor het onderdeel dat niet ten laste komt van de algemene 

dienst: € 11.175;  
- de afschrijvingslasten voor de renovatie van de brandweerkazerne in Goirle: € 7.900;  
- de afschrijvingslasten van de Hoofdroute Riel: € 23.260; 
- de afschrijvingslasten van de infrastructurele werken bij de locatie Vromans Karwei: € 5.146; 
- de afschrijvingslasten van de Tilburgseweg (voor een gedeelte waarvoor was gespaard): € 29.840 
 
Reserve monumenten  
Deze reserve dient ter dekking van uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van de nota Kunst en 
Cultuurbeleid van de gemeente. Voorts worden de uitgaven voor de bijdrage in de kosten van 
monumenten hieruit gedekt. Dit is een reserve ter uitvoering van de subsidieregeling monumenten 
gemeente Goirle. Deze reserve is ingesteld in het kader van de nota Kunst en Cultuurbeleid van de 
gemeente. In 2021 zijn hiervoor geen uitgaven gedaan.  
 
Reserve Turnhoutsebaan 
Het bedrag in deze reserve is bedoeld om de laatste rotonde kruispunt Tijvoortsebaan/ 
Turnhoutsebaan mee te financieren. Van de Provincie is een afkoopsom ontvangen van € 7.000.000 in 
verband met de overdracht van de N630: Goirle Tilburg, plaatselijk genaamd Poppelseweg en 
Turnhoutsebaan. Met het overnemen van de weg neemt de gemeente ook de verantwoording als 
wegbeheerder inclusief de onderhoudstaak over. Voor het toekomstig en dagelijks onderhoud is een 
bedrag nodig van € 105.000 (prijspeil 2009). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast 
zijn/worden hiervan diverse kruispunten aangepakt en diende een faunapassage aangelegd te worden. 
In 2021 zijn hiervoor geen uitgaven gedaan.  
 
Reserve duurzaamheid 
De extra uitkering die in 2019 is ontvangen voor onder andere de energietransitie, is met het 
raadsbesluit bij de jaarstukken 2019 gestort in de reserve duurzaamheid. Deze reserve heeft als doel 
de uitgaven voor de energietransitie in 2020 en 2021 te dekken. Deze reserve is daarvoor aangewend. 
De resterende middelen zijn overgeheveld van 2021 naar 2022 en gestort in de reserve overgehevelde 
budgetten. Het saldo van deze reserve komt daardoor eind 2021 op nul en komt vervallen. 
 
Reserve dekking kapitaallasten renovatie sportparken  
Bij het raadsbesluit van 31 januari 2012 is besloten om een dekkingsreserve kapitaallasten in te stellen 
om daar de komende 15 jaar het grootste deel van de kapitaallasten van de gerenoveerde sportparken 
te dekken. Aan deze reserve onttrokken we afschrijvingslasten van € 208.817 van de gerenoveerde 
sportparken, voor zover die gerelateerd zijn aan deze reserve.  
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Reserve verfraaiing gemeente 
Deze reserve is specifiek door de raad ingesteld ter dekking van de uitgaven die voortvloeien uit de 
toepassing van de nota Kunst en cultuurbeleid van de gemeente. Deze reserve voeden we door de 1% 
regeling. Hiervan storten we een gedeelte (25%) gestort in de reserve monumenten als dat nodig is. In 
2021 stortten we in deze reserve € 12.510 (1% van alle investeringen die daarvoor in aanmerking 
komen). Daarnaast ontvingen we een bijdrage van € 5.987 van een ontwikkelaar (fase 4a Boschkens). 
Aan deze reserve onttrokken we in 2021 de uitgaven € 2.148 voor het onderhoud van kunstwerken in 
de openbare ruimte.  
 
Reserve volkshuisvesting  
Deze reserve dient ter bekostiging van uitgaven in het kader van volkshuisvesting. In deze reserve 
storten we de bijdrage van derden, zoals bijvoorbeeld locatiesubsidies en gelden in het kader van 
woninggebonden subsidies. In 2021 zijn er geen mutaties.  
 
Reserve huisvesting onderwijs 
De reserve huisvesting onderwijs is gevormd voor de uitvoering van de taken in het kader van de 
gemeentelijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting. De reserve dient ter dekking van een 
deel van de exploitatie- en kapitaallasten van de kredieten in het kader van het IHP (Integraal 
Huisvestings Programma). De toevoeging van € 48.547 heeft betrekking op de lagere uitgaven ten 
opzichte van het budget.  
 
Reserve cultureel centrum 
Deze reserve is door de raad specifiek ingesteld na het besluit over de investering in het vernieuwde 
culturele centrum en dient ter dekking van de kapitaallasten. Aan deze reserve onttrekken we jaarlijks 
een bedrag van € 291.000. Dat heeft te maken met de meer lasten van de investeringen van het 
vernieuwde culturele centrum. Na de looptijd van 40 jaar eindigt deze reserve.  
 
Reserve sociaal domein  
De gemeenteraad heeft bij het besluit over de bestemming van het batig rekeningsaldo 2015 besloten 
om een bedrag van € 1.100.000 apart te zetten en te storten in de reserve sociaal domein. Het doel 
van de reserve is om deze uitsluitend te gebruiken voor: 
- tekorten in de jeugdzorg; 
- maatwerkvoorzieningen in de Wmo; 
- tekorten bij versnelde integratie van vergunninghouders; 
- het stimuleren van innovaties ten behoeve van zorg. 
 
Hiervan was begin 2021 nog € 381.408 beschikbaar. In 2021 zijn uitgaven ten laste van deze reserve 
gebracht voor in totaal € 46.969: 
- overgehevelde budget voor opvang vluchtelingen naar 2022: € 70.000; 
- uitgaven maatpact 3e fase: € 50.000; 
- een correctie van de onttrekking vanwege de afrekening maatpact 2e fase: -/- € 73.031. 
 
Reserve bovenwijkse voorzieningen 
Deze reserve is bedoeld voor realisatie van openbare infrastructurele werken ten behoeve van de 
gemeente als geheel of meerdere gebieden in de gemeente die de wijk overstijgen. Door middel van 
een financiële bijdrage dragen de profijt hebbende exploitatiegebieden naar rato bij aan de 
bovenwijkse voorzieningen in de gemeente Goirle. De reserve kan aangewend worden voor gebouwde 
en opgebouwde (semi‐) openbare voorzieningen zoals (compensatie) groen, water, (aan te passen) 
infrastructuur of sociaal maatschappelijke functies. In deze reserve stortten we in 2021 de bijdrage van 
een ontwikkelaar (fase 4a Boschkens) voor het fonds bovenwijkse voorzieningen.  
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Voorzieningen 31-12-2020   31-12-2021 

Verplichtingen en verliezen                 3.396                    3.445  

Egalisatievoorzieningen                 1.572                    1.767  

Totaal voorzieningen                 4.968                   5.212  

 

Specificatie en verloop van voorzieningen 01-01-2021 Toevoeging Onttrekking 31-12-2021 

Voorziening pensioenen voormalig 
bestuurders 2.725  -15  105  2.605 
Voorziening wachtgelden voormalig 
bestuurders -  228  58  170 
Voorziening onderhoud gemeente-
gebouwen 671  258 258  671 

Verplichtingen en verliezen 3.396  471  421  3.446 

Voorziening egalisatie tarieven rioolheffing 1.572  140  250  1.462 
Voorziening egalisatie tarieven afvalstoffen -  305         -  305 

Egalisatievoorzieningen 1.572  445            250  1.767 

Totaal voorzieningen 4.968  916  671  5.213 

 
Toelichting op de voorzieningen 
Voorzieningen vormen we voor: 
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar 

redelijkerwijs is te schatten; 
b. op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 

verliezen waarvan de omvang redelijkerwijze is te schatten; 
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten 

zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de 
voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. 

d. de bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven als 
bedoeld in artikel 35, eerste lid onder b. (riool en afval) 

 
Tot de voorzieningen rekenen we ook: van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten 
worden, met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b. 
Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen van vergelijkbaar volume. Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan. 
 
a) Verplichtingen en verliezen 
 
Voorziening pensioenen (gewezen) bestuurders 
Deze voorziening is in 2006 ingesteld om aan alle lopende verplichtingen in dit kader van de wet Appa 
te kunnen voldoen. Ze dient ter dekking van de uitgaven van gewezen wethouders die met pensioen 
zijn gegaan. Jaarlijks vindt beoordeling voor toereikendheid van de stand van de voorziening plaats in 
relatie tot de verplichtingen op basis van actuariële berekeningen. 
 
Op basis van de opgebouwde rechten uit 2021 stortten we € 54.093 voor het zittende college van 
B&W. We hielden rekening met een storting van € 55.000. Op basis van actuariële berekeningen is 
voor voormalig bestuurders een bedrag van € 69.366 verrekend. Aan deze voorziening onttrokken 
we de pensioenbetalingen aan voormalige wethouders: € 105.178.  
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Voorziening wachtgelden voormalige bestuurders 
Met de 1e bestuursrapportage 2021 heeft de raad een voorziening getroffen voor de 
wachtgeldverplichting van een voormalige bestuurders.  
In 2021 is ten laste van deze voorziening € 58.448 aan wachtgeld betaald voor een wethouder die begin 
2021 is afgetreden. Om ook aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen is aanvullend een 
bedrag in deze voorziening van € 169.216 gestort (€ 227.664 - € 58.448). 
 
b) Egalisatievoorzieningen  
 
Voorziening onderhoud gemeentegebouwen 
Deze voorziening heeft tot doel om structureel te voorzien in het onderhoud van gemeentegebouwen 
door middel van egalisatie van de jaarlijkse kosten van (cyclisch) onderhoud.  Ze is bij het vaststellen 
van het gebouwenbeheerplan Goirle 2017-2026 op 13 december 2016 gevormd uit en voormalige 
reserve.   
 
De stand eind 2020 was  € 671.248. In 2021 is conform het raadsbesluit een bedrag van € 258.070 in 
deze voorziening gestort ten laste van de taakvelden waartoe de gebouwen behoren. In 2021 is tot 
een bedrag van € 257.635 aan uitgaven ten laste van deze voorziening gebracht. 
 
c) Verkregen middelen van derden  
 
Voorziening egalisatie tarieven rioolrecht 
Deze voorziening is gevormd ter egalisering van de begrote en de werkelijke kosten en de opbrengsten 
van riolering. Bij de jaarrekening wordt het saldo van de opbrengst rioolheffing minus de kosten van 
riolering gestort in deze voorziening. Op basis van het Verbreed gemeentelijk RioleringsPlan (V‐GRP) 
wordt vastgesteld of op de lange termijn de kosten van riolering dekkend zijn. 
 
In 2020 zijn de gemeentelijke belastingen gestegen, bij de begroting 2021 is besloten om de totale 
belastingdruk voor onze inwoners beperkt te laten stijgen. Uit de voorziening tarieven rioolrecht is € 
250.000 ingezet. Dit is in de jaarrekening verwerkt. Daarnaast storten of onttrekken we jaarlijks het 
verschil tussen de werkelijke inkomsten rioolrecht en de kosten van riolering. In 2021 was dit een 
storting van € 139.954.  
 
Voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing  
Deze egalisatievoorziening is oorspronkelijk gevormd om te grote schommelingen in het tarief 
afvalstoffenheffing te voorkomen. Deze voorziening dient als verevening van begrote en werkelijke 
kosten en opbrengsten van de afvalstoffenverwijdering. 
 
De stand van deze voorziening was eind 2020 nul. Bij de jaarrekening storten of onttrekken we het 
verschil tussen de werkelijke inkomsten afvalstoffenheffing en vergoedingen voor afvalstromen en de 
kosten van afval. In 2021 was dit een storting € 304.769.  
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Vaste schulden looptijd >1 jaar 31-12-2020 31-12-2021 

Onderhandse leningen (zie tabel hieronder) 27.933 26.015 

 

 
 

De rentelasten 2021 voor de aangetrokken langlopende leningen bedragen € 241.097 

(gecorrigeerd voor overlopende bedragen)       
 

Vlottende passiva 
 

Schulden met een looptijd korter dan een jaar 31-12-2020 31-12-2021 

Banksaldi   
Overige kasgeldleningen 5.000 6.500 
BNG algemeen 794 512 
BNG belastingen 1 1 
BNG burgerzaken - - 
BNG sociale zaken - - 
BNG milieustraat - - 

Totaal liquide middelen 5.795 7.012 

   

Overige schulden 6.450 4.859 

   

Specificatie overige schulden Bedrag  
Te betalen inkoopfacturen 1.300  
Te betalen verplichtingen 2021 1.300  
Te verrekenen creditnota’s debiteuren 500  
Diverse verplichtingen sociale zaken 700  
Te betalen loonheffing 700  
Te betalen pensioenpremies 200  
Overige nog te betalen schulden 160  

Totaal 4.860  
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Overlopende passiva 31-12-2020 31-12-2021 

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd 
en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 1.726 1.759 
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen 
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een 
specifiek bestedingsdoel die dienen te dekking van lasten 
van volgende begrotingsjaren 56 13 

Totaal overlopende passiva 1.783 1.771 

 

Specificatie ontvangen voorschotten van 
het Rijk voor uitkeringen met een specifiek 
bestedingsdoel 

01-01-2021 Bij: 2021 Af: 2021 31-12-2021 

Wet inburgering 40 60 78 22 
Gevelisolatie 16  25 -9 

Totaal 56 60 103 13 

 

Specificatie vooruit ontvangen of nog te betalen posten 31-12-2020 31-12-2021 

Nog te betalen bedragen 1.111 479 
Nog te betalen bedragen inzake belastingen 100 - 
Vooruit ontvangen bedragen 515 1.279 

Totaal 1.726 1.759 
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Schatkistbankieren 
 
 

Inleiding 
 
In het kader van schatkistbankieren moeten overtollige middelen bij het Rijk worden belegd. Hiervoor 
is bij het ministerie van Financiën een bankrekening geopend waarop de gemeente Goirle haar 
overtollige middelen plaatst. Vanaf het begrotingsjaar 2014 geldt een rapportage verplichting als 
onderdeel van de toelichting op de balans van de jaarrekening.  
 
Schatkistbankieren is bedoeld voor instellingen die een wettelijke of publieke taak uitvoeren en gelden 
van het Rijk ontvangen. Het publiek geld verlaat de schatkist niet eerder dan noodzakelijk is voor de 
uitvoering van die publieke taak. Schatkistbankieren draagt bij aan een doelmatiger kasbeheer, 
minimalisatie van het risico voor de onderdelen van de collectieve sector die overtollige middelen 
hebben en reductie van de EMU-schuld omdat door schatkistbankieren de externe 
financieringsbehoefte van de collectieve sector daalt.  
 
Het drempel bedrag voor schatkistbankieren bedraagt 0,75% van het begrotingsbedrag. Dagelijks 
wordt onze lopende rekening bij de BNG automatisch afgeroomd als daar teveel saldo op staat en 
wordt geparkeerd bij de werkrekening schatkistbankieren gemeente Goirle bij de BNG. In 
onderstaande tabel worden de aangehouden middelen per kwartaal weergegeven. 
 
 
 
benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) 
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    Verslagjaar 2021 

(1) Drempelbedrag 501,15 

    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

(2) 
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 
Rijks schatkist aangehouden 
middelen 

            177              168                 96              126  

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag             324              333              405              375  

(3b) = (2) > (1) 
Overschrijding van het 
drempelbedrag 

                -                    -                    -                    -    

(1) Berekening drempelbedrag 

            

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar        66.820        

(4b) 
Het deel van het begrotingstotaal 
dat kleiner of gelijk is aan € 500 
miljoen 

       66.820        

(4c) 
Het deel van het begrotingstotaal 
dat de € 500 miljoen te boven gaat 

                -          

(1) = 
(4b)*0,0075 + 
(4c)*0,002 met 
een minimum 
van €250.000 

Drempelbedrag 501,15       

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 

    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

(5a) 
Som van de per dag buiten 's Rijks 
schatkist aangehouden middelen 
(negatieve bedragen tellen als nihil) 

       15.899         15.332           8.839         11.620  

(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92 

(2) - (5a) / (5b) 
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 
Rijks schatkist aangehouden 
middelen 

            177              168                 96              126  

 
 

    

 
  



130 
 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
 
 
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
 
De jaarrekening is opgesteld volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) en de financiële verordening 2019 van de gemeente Goirle. In de financiële 
verordening ligt het financiële beleid, de regels voor het financiële beheer en de inrichting van de 
financiële organisatie vast. 
 
De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 
historische kosten. Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden. 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's worden 
genomen als zij bekend of voorzienbaar zijn. 
 
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het 
dividend betaalbaar wordt gesteld. 
 
Algemene uitkering 
Met betrekking tot de verwerking van de Algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige 
uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt 
opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling in de decembercirculaire. 
De gemeente heeft bij de berekening van de algemene uitkering 2021 zoals die is verwerkt in de 
jaarrekening 2021, aansluiting gezocht bij de december-circulaire. 
 
Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK) 
Een aanvrager van een voorziening, zoals hulp in de huishouding, ondersteuning of een financiële 
tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een eigen bijdrage 
verschuldigd. Het CAK is het publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat door de wetgever 
is belast met de berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdrage. Het CAK verstrekt aan de 
gemeenten een totaaloverzicht van de geïncasseerde eigen bijdragen waarna maandelijks afstorting 
aan de gemeenten plaats vindt. 
 
Gemeenten kunnen op deze overzichten van het CAK wel de aantallen personen en omvang van de 
zorgverlening in totaal beoordelen met de eigen Wmo-administratie. Probleempunt echter is dat 
gemeenten niet beschikken over de inkomensgegevens van de personen om de eigen bijdrage op 
persoonsniveau te kunnen berekenen. Hierdoor is het voor gemeenten niet mogelijk de juistheid op 
persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. 
 
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de 
wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen 
bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is en derhalve niet valt onder de reikwijdte van de 
rechtmatigheidscontrole door de accountant van de gemeente. Dat betekent dat door de gemeenten 
geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan worden verkregen als gevolg van 
het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. De 
gemeente zal deze onzekerheid in de jaarstukken moeten noemen, ook al ligt de oorzaak niet bij de 
gemeente. 
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Activa 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de aanschafwaarde of vervaardigingsprijs 
en voor zover van toepassing verminderd met investeringsbijdragen van derden en aanwending van 
reserves en voorzieningen. Conform BBV 2016 worden de niet in exploitatie genomen gronden 
gerubriceerd onder de materiële vaste activa. 
 
Afschrijving vindt plaats volgens een percentage van de aanschafwaarde, gebaseerd op de te 
verwachten gemiddelde levensduur van de activa. Op gronden wordt niet afgeschreven. Voor de 
categorieën activa is hieronder de verwachte levensduur vermeld. 
 

Activa Termijn in jaren: 
gronden en terrein 0 
bedrijfsgebouwen 40 
scholen 40 
wegen 25 
riolering 50 
machines, apparaten en installaties 7 
overige materiële vaste activa 10 

 
Afschrijving op de immateriële en materiële vaste activa vindt in het algemeen plaats op lineaire basis. 
De afschrijving op rioleringen, minicontainers en investeringen bij het product afvalverwijdering 
vinden plaats middels de annuïteitenmethode. Bij besluit van 13 maart 2018 is de Nota waarderen, 
investeren en afschrijven 2018 van de gemeente Goirle vastgesteld waarin in dit kader richtlijnen zijn 
opgenomen. Daarbij is rekening gehouden met de wijzigingen van het BBV. Daar is o.a. opgenomen 
dat investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut verplicht geactiveerd moeten 
worden. 
 
Financiële vaste activa 
De onder financiële vaste activa opgenomen leningen verstrekt aan derden worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde. Waar nodig is een voorziening voor oninbaarheid getroffen. De belangen in 
gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen alsmede effecten worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs. 
 
Voorraden/onderhanden werk 
Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs / vervaardigingsprijs. 
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Onderhanden werk 
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen kostprijs 
(dan wel lagere marktwaarde), verminderd met de opbrengst uit verkopen. 
 
De kostprijs bestaat uit directe kosten (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken) 
en eventueel de aan het werk toe te rekenen indirecte kosten en rente. 
 
Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en 
opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst 
worden genomen. 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden tegen nominale waarde gewaardeerd, zo nodig onder aftrek van een voorziening 
voor oninbaarheid. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Passiva 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves en de bestemmingsreserves. 
 
Voorzieningen 
De voorzieningen dienen ter dekking van posten waarbij sprake is van aanzienlijke fluctuaties in de 
exploitatie door de jaren heen, waarbij de jaarlijkse dotatie aan die voorzieningen gelijkmatig 
plaatsvindt. Verder dienen zij ter dekking van voorzienbare risico’s die de normale bedrijfsvoering te 
boven gaan. Aan de voorzieningen liggen onderbouwingen ten grondslag. 
Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt in mindering gebracht op de vorderingen. 
 
Langlopende schulden 
Deze schulden hebben betrekking op schulden met een restant looptijd van meer dan één jaar en zijn 
gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Vlottende activa en passiva 
De overlopende activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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Ontwikkelingen na balansdatum 
 
 
Bij het opstellen van deze jaarrekening waren er geen belangrijke ontwikkelingen die nadere 
informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum.  
Jeugdhulpaanbieders kunnen tot 3 maanden na afloop van de zorg hun declaratie indienen bij de 
gemeente Tilburg. Dat betekent dat zij tot 1 april 2022 nog zorg kunnen declareren die in 2021 is 
geleverd. Tilburg gaat dan met het jaarwerk aan de slag en maakt de regionale concept jaarrekening 
jeugdhulp. Dit concept komt in mei beschikbaar. Deze wordt vervolgens door de accountant 
gecontroleerd. De definitieve, gecontroleerde jaarcijfers komen begin juli 2022 beschikbaar. Het 
streven is dat het Algemeen Bestuur van regio Hart van Brabant deze eind juli 2022. Pas dan zijn de 
cijfers openbaar. Voor de lokale jaarrekening komen de definitieve cijfers dus te laat. De 
bestuurscommissie jeugd heeft daarom besloten om voor de lokale jaarcijfers uit te gaan van de laatste 
prognose over 2021 (peildatum 3 december 2021). Over deze prognose hebben wij de gemeenteraad 
met een raadsinformatiebrief jeugd prognose 3e kwartaal 2021 geïnformeerd. Voor de regionale 
jeugdzorg is op basis van deze prognose in de jaarrekening 2021 € 800.000 in mindering gebracht op 
de te verwachte kosten regionale jeugdzorg.  
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
 
Verplichtingen 
Langlopende verplichtingen zoals huur-, lease- en overige contracten, subsidie verplichtingen, 
verbonden partijen zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. 
 
De sinds 2009 lopende procedure omtrent de schadeloosstelling voor de verkoop van de 
drinkwateractiviteiten van NV TWM aan Brabant Water NV is in 2019 tot definitieve afwikkeling 
gekomen. In 2021 zijn enkele lopende zaken binnen TWM Holding en haar dochters, TWM Gronden 
en NV TWM afgerond. Er zal nu een besluit worden genomen over de verdere afbouw van de TWM-
groep. Verwacht wordt dat een dergelijk besluit in de loop van 2022 tot stand kan komen. 
 
 
Gewaarborgde geldleningen 
 

 Doel  Stand 31-
12-2020  

Borg 
gemeente 

Stand 31-
12-2021 

Borg 
gemeente 

% 
borgstelling         

       

MHC 
Aanleg 
sportaccommodatie 12.750 6.375 3.750 1.875 50% SWS 

LTC Renovatie tennisbanen 200.000 100.000 187.500 93.750 50% SWS 

       

 Totaal sport  212.750 106.375 191.250 95.625  

       
Leystro-
men 

Woningbouw 101.278.316 50.639.158 120.020.197 109.902.197 50% WSW 

       

 Totaal  101.491.066 50.745.533 120.211.447 109.997.822  
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Overzicht van baten en lasten 
 
 
Overzicht per programma met daarin de geraamde baten, lasten en het saldo van de gewijzigde  

begroting. 

 

Programma Lasten  
2021 

Baten 
2021 

Saldo 

    
Programma 1 Inwoner 34.218 5.741 -28.477 

Programma 2 Leefomgeving 19.831 12.043 -7.788 

Programma 3 Bedrijvigheid 697 383 -314 

Programma 4 Bestuur en organisatie 2.300 278 -2.021 

Programma 5    

Algemene uitkering en overige 
uitkeringen gemeentefonds 

1.163 44.837 43.674 

Overhead 6.982 282 -6.701 

Subtotaal 65.190 63.565 -1.626 

Mutaties reserves 2.046 3.672 1.626 

Resultaat 67.236 67.236  
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Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten en het gerealiseerde 
resultaat 

 
In onderstaand overzicht treft u de uitkomsten per programma aan. Elk programma is onderverdeeld 
naar de werkelijk gerealiseerde en naar de begrote lasten en baten. In de laatste kolom staat het 
verschil tussen het begrote en het werkelijke gerealiseerde saldo weergegeven. 
 

Programma Realisatie 2021 Begroting 2021 Verschil 

  Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo begroting -
realisatie 

Programma 1 Inwoner 34.312 6.841 -27.471 34.218 5.741 -28.477 1.006 

Programma 2 Leefomgeving 15.461 8.818 -6.643 19.831 12.043 -7.788 1.145 

Programma 3 Bedrijvigheid 599 402 -197 697 383 -314 117 

Programma 4 Bestuur en 
organisatie 

2.274 307 -1.967 2.300 278 -2.021 54 

        

Programma 6        

Overhead 7.515 438 -7.077 6.982 282 -6.701 -376 

Algemene dekkingsmiddelen 491 45.230 44.739 417 44.584 44.167 572 

Vennootschapsbelasting 8 
 

-8 10 
 

-10 2 

Onvoorzien 941 351 -591 735 253 -482 -108 

Saldo 61.601 62.387 785 65.190 63.565 -1.626 2.411 

Mutaties reserves 2.437 4.049 1.612 2.046 3.672 1.626 -14 

Het gerealiseerde resultaat 64.038 66.435 2.398 67.236 67.236   2.398 
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Toelichting op het overzicht van baten en lasten per programma 
 
 

Programma 1 Inwoner 
 
Thema Lasten  

2020 
Primaire 

 begroting 
Gewijzigde 
 begroting 

Lasten  
2021 

Verschil 

1.1 Preventie 4.442 4.497 4.676 4.644 32 
       

1.2 Onderwijs 2.364 2.538 2.526 2.410 116 
       

1.3 
Zorg en 
activering 

28.701 26.530 27.015 27.257 -242 

 
Thema Baten  

2020 
Primaire 

 begroting 
Gewijzigde 
 begroting 

Baten  
2021 

Verschil 

1.1 Preventie 522 549 642 676 34 
       

1.2 Onderwijs 172 174 174 181 6 
       

1.3 
Zorg en 
activering 

7.243 4.351 4.925 5.984 1.059 

 
 

 
Gewijzigde 
 begroting 

Rekening  
2021 

Verschil 

Totaal lasten  34.218 34.312 -94 

Totaal baten  5.741 6.841 1.099 

Totaal saldo  -28.477 -27.471 1.006 

 
Incidentele baten en lasten 

Programma 1 Begr.wijz. Realisatie 
2021 

Begroting 
2021 

Mutaties 
reserves 

Saldo 

Incidentele lasten  
 

        

opvang vluchtelingen  2021-00 70 100 70 0 

maatpact 2e fase  2021-00 50 100 50 0 

medewerker welzijn   2021-00 32 80 32 0 

Totaal incidentele lasten 
 

152 280 152  0 

Incidentele baten 
 

        

Niet van toepassing 
 

        

Totaal incidentele baten   0 0 0 0 

Saldo incidentele lasten en baten   -152 -280 -152 0 

 
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

Omschrijving Toevoeging  Onttrekking 

afschrijvingslasten renovatie sportpark    209 

deel kapitaallasten Jan van Besouwhuis    291 

exploitatie uitgaven onderwijs inclusief kapitaallasten 49   

Totaal programma 1 49 500 
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Programma 2 Leefomgeving 
 
Thema Lasten  

2020 
Primaire 

 begroting 
Gewijzigde 
 begroting 

Lasten  
2021 

Verschil 

2.1 
Slim omgaan met 
ruimtegebruik 

9.277 11.971 12.767 8.840 3.927 
       

2.2 
Verstandig omgaan met 
natuur hulpbronnen 

4.644 4.604 5.346 5.001 345 

       

2.3 
Zorg voor veilige 
leefomgeving 

1.677 1.735 1.719 1.620 98 

 
Thema Baten  

2020 
Primaire 

 begroting 
Gewijzigde 
 begroting 

Baten  
2021 

Verschil 

2.1 
Slim omgaan met 
ruimtegebruik 

4.029 5.781 6.590 3.478 -3.112 
       

2.2 
Verstandig omgaan met 
natuur hulpbronnen 

4.954 4.932 5.445 5.316 -129 

       

2.3 
Zorg voor veilige 
leefomgeving 

-13 15 8 24 16 

 
 

 
Gewijzigde 
 begroting 

Rekening 
2021 

Verschil 

Totaal lasten  19.831 15.461 4.370 

Totaal baten  12.043 8.818 -3.225 

Totaal saldo  -7.788 -6.643 1.145 

 
Incidentele baten en lasten 

Programma 2 Begr.wijz. Realisatie 
2021 

Begroting 
2021 

Mutaties 
reserves 

Saldo 

Incidentele lasten           

juridisch medewerker 2021-00 80 81 80 0 

Totaal incidentele lasten  80 81 80 0 

Incidentele baten          

winstneming de Boschkens  rekening 38 0 0 38 

Totaal incidentele baten   38 0 0 38 

Saldo incidentele lasten en baten  -42 -81 80 38 

 
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

Omschrijving Toevoeging  Onttrekking 

afschrijvingslasten kapel cc   11 

afschrijvingslasten deel renovatie brandweerkazerne    8 

afschrijvingslasten investering infrastructurele werken locatie Vromans   5 

afschrijvingslasten investering Hoofdroute Riel    23 

afschrijvingslasten deel  investering Tilburgseweg    30 

Totaal programma 2 0 77 
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Programma 3 Bedrijvigheid 
 
Thema Lasten  

2020 
Primaire 

 begroting 
Gewijzigde 
 begroting 

Lasten  
2021 

Verschil 

3.1 Bedrijvigheid 706 734 697 599 98 

 
Thema Baten  

2020 
Primaire 

 begroting 
Gewijzigde 
 begroting 

Baten  
2021 

Verschil 

3.1 Bedrijvigheid 367 468 383 402 19 

 
 

 
Gewijzigde 
 begroting 

Rekening  
2021 

Verschil 

Totaal lasten  697 599 98 

Totaal baten  383 402 19 

Totaal saldo  -314 -197 117 

 
Incidentele baten en lasten 

Programma 3 Begr.wijz. Realisatie 
2021 

Begroting 
2021 

Mutaties 
reserves 

Saldo 

Incidentele lasten          

niet van toepassing          

Totaal incidentele lasten  0 0 0   

Incidentele baten          

niet van toepassing          

Totaal incidentele baten  0 0 0   

Saldo incidentele lasten en baten  0 0 0   

 
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

Omschrijving Toevoeging  Onttrekking 

  n.v.t. n.v.t. 
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Programma 4 Bestuur en organisatie 
 
Thema Lasten  

2020 
Primaire 

 begroting 
Gewijzigde 
 begroting 

Lasten  
2021 

Verschil 

4.1 Bestuur 1.644 1.554 1.735 1.716 19 
       

4.2 Dienstverlening 483 550 565 559 6 

 
Thema Baten  

2020 
Primaire 

 begroting 
Gewijzigde 
 begroting 

Baten  
2021 

Verschil 

4.1 Bestuur 21 7 26 27 1 
       

4.2 Dienstverlening 242 253 253 280 28 

 
 

 
Gewijzigde 
 begroting 

Rekening 
2021 

Verschil 

Totaal lasten  2.300 2.274 25 

Totaal baten  278 307 29 

Totaal saldo  -2.021 -1.967 54 

 
Incidentele baten en lasten 

Programma 4 Begr.wijz. Realisatie 
2021 

Begroting 
2021 

Mutaties 
reserves 

Saldo 

Incidentele lasten            

vrz. pensioen voormalige bestuurders (correctie) rekening -69 0 0 69 

storting in de voorziening wachtgelden  2021-06 228 135 0 -93 

Totaal incidentele lasten   159 135 0 -24 

Incidentele baten           

niet van toepassing           

Totaal incidentele baten   0 0 0   

Saldo incidentele lasten en baten   -159 -135 0 -24 

 
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

Omschrijving Toevoeging  Onttrekking 

  n.v.t. n.v.t. 
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Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead 
 
Thema Lasten  

2020 
Primaire 

 begroting 
Gewijzigde 
 begroting 

Lasten  
2021 

Verschil 

5.1 
Algemene 
dekkingsmiddelen 

5.853 -846 3.209 3.877 -669 
       

5.2 Overhead 7.130 6.570 6.982 7.515 -532 

 
Thema Baten  

2020 
Primaire 

 begroting 
Gewijzigde 
 begroting 

Baten  
2021 

Verschil 

5.1 
Algemene 
dekkingsmiddelen 

48.942 43.628 48.509 49.629 1.120 
       

5.2 Overhead 449 278 282 438 156 

 
 

 
Gewijzigde 
 begroting 

Rekening 
2021 

Verschil 

Totaal lasten  10.191 11.392 -1.201 

Totaal baten  48.790 50.067 1.277 

Totaal saldo  38.600 38.675 76 

 
Incidentele baten en lasten 

Algemene dekkingsmiddelen en overhead Begr.wijz. Realisatie 
2021 

Begroting 
2021 

Mutaties 
reserves 

Saldo 

Incidentele lasten           

strategisch adviseur dienstverlening 2021-00 86 86 86 0 

applicatiebeheer 2021-00 76 76 76 0 

Totaal incidentele lasten  162 162 162 0 

Incidentele baten          

vrijval verplichtingen  rekening 174 155 0 19 

1% regeling  rekening 13 0 13 0 

bijdrage ontwikkelaar kunstfonds rekening 6 0 6 0 

bijdrage ontwikkelaar in fonds bovenwijks  rekening 101 0 101 0 

voorziening dubieuze debiteuren  rekening -30 0 0 -30 

Totaal incidentele baten  264 155 120 -11 

Saldo incidentele lasten en baten  102 -7 -42 -11 

 
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

Omschrijving Toevoeging  Onttrekking 

  n.v.t. n.v.t. 
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
 
De WNT is van toepassing op gemeente Goirle. Het voor gemeente Goirle toepasselijke 

bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000, het algemeen bezoldigingsmaximum. 

 
1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

 

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun 

voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt3 

 

Gegevens 2021   

bedragen x € 1 H.M. van ‘t Westeinde  Y.Y.M. Hasselman 

Functiegegevens Griffier Secretaris 

Aanvang en einde functievervulling 

in 2021 

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)   

1,0 1,0 

Dienstbetrekking?  Ja Ja 

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
82.984 99.210 

Beloningen betaalbaar op termijn 15.057 19.109 

Subtotaal 98.041 118.319 

   

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
209.000 209.000 

   

-/- Onverschuldigd betaald en nog 

niet terugontvangen bedrag 
N.v.t.  N.v.t.  

Bezoldiging 98.041 118.319 

   

Het bedrag van de overschrijding 

en de reden waarom de 

overschrijding al dan niet is 

toegestaan 

N.v.t.  N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2020   
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bedragen x € 1 H.M. van ’t Westeinde Y.Y.M. Hasselman 

Functiegegevens Griffier Secretaris 

Aanvang en einde functievervulling 

in 2020 

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 

1,0 1,0 

Dienstbetrekking? Ja Ja 

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
81.501 107.717 

Beloningen betaalbaar op termijn 14.245 18.009 

Subtotaal 95.746 125.726 

   

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
€ 201.000 € 201.000 

   

Bezoldiging 95.746 125.726 

 
 Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 
dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 
hebben ontvangen. 
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Analyse begrotingsrechtmatigheid 
 
 
Budgetrecht en begrotingsoverschrijdingen 
Het budgetrecht is een recht dat de raad toekomt. Het budgetrecht houdt in dat het college in principe 
alleen uitgaven kan doen en verplichtingen kan aangaan na toestemming ofwel autorisatie van de raad. 
Met de vaststelling van de begroting geeft de raad het college deze toestemming op themaniveau. 
 
Begrotingsrechtmatigheid houdt in dat de financiële beheershandelingen bij de gemeente binnen de 
begroting dienen te passen. Begrotingsoverschrijdingen die niet bij de raad bekend zijn, beschouwt de 
accountant als onrechtmatig. Daarom leggen we deze overschrijdingen aan u voor. Zodra u hiermee 
instemt, stellen we de begroting bij en is er formeel geen sprake meer van "overschrijdingen" en geen 
begrotingsonrechtmatigheid in het kader van de controleverklaring. 
 
Als blijkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening, hoger zijn dan de geraamde 
bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is - voor zover het de 
begrotingsoverschrijdingen betreft - mogelijk sprake van onrechtmatige uitgaven. De overschrijding 
kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van de raad. 
 
 
Overzicht van de lasten uit de jaarrekening per thema 
 

Thema Omschrijving Begroting  
na 

wijziging 
2021 

Werkelijk 
2021 

Verschil 
2021 

Programma 1 Inwoner       

1.1 Preventie 4.676 4.644 32 

1.2 Onderwijs 2.526 2.410 116 

1.3 Zorg en activering 27.015 27.257 -242 

Programma 2 Leefomgeving       

2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik 12.767 8.840 3.927 

2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen 5.346 5.001 345 

2.3 Zorg voor veilige leefomgeving 1.719 1.620 98 

Programma 3 Bedrijvigheid       

3.1 Bedrijvigheid 697 599 98 

Programma 4 Bestuur en organisatie       

4.1 Bestuur 1.735 1.716 19 

4.2 Dienstverlening 565 559 6 

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead       

5.1 Algemene dekkingsmiddelen 3.209 3.877 -669 

5.2 Overhead 6.982 7.515 -532 

 
Thema 1.3 Zorg en activering 
Deze overschrijding bestaat uit diverse posten. We betaalden aan de Diamantgroep vanuit de 
decembercirculaire 2021 (uitgaven op thema 1.3, inkomsten in thema 5.1) € 63.000, omdat de 
werkzaamheden die de Diamantgroep voor ons verricht behoren tot de SW-gelden. Deze worden 1 
op1 aan de Diamantgroep doorbetaald.  Daarnaast ontvingen we in 2021 geld vanuit het Rijk voor de 
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tijdelijke overbruggingsregeling en de noodregeling voor ondernemers. We hebben minder aanvragen 
ontvangen dan dat we budget ontvangen hebben. Het verschil moeten we terugbetalen in 2022. De 
tijdelijke overbruggingsregeling / noodregeling ondernemers is € 605.000, hiervan is € 435.116 
opgenomen als betalingsverplichting, wat resulteert in een saldo van € 170.000.  
En het restant van € 8.000 dat overblijft bestaat uit diverse mutaties.  
 
Thema 5.1 Algemene dekkingsmiddelen 
Het aantal doorberekende uren aan de grondexploitatie en investeringen is aanzienlijk lager dan 
verwacht. De werkzaamheden zijn gedeeltelijk of niet uitgevoerd door o.a. corona en aannemers die 
het werk door problemen in de personele bezetting niet konden uitvoeren. Dit draagt voor 90% bij aan 
het nadelig saldo op algemene dekkingsmiddelen. 
 
Voor een deel is de overschrijding veroorzaakt door de salarisstijging, die in de begroting voor 3% is 
verwerkt en de financiële gevolgen van de nieuwe CAO 2021. Begin 2022 werd dit bekend: een 
eenmalige uitkering en 1,5% salarisverhoging per 1 december 2021. 
 
Thema 5.2 Overhead 
De overschrijding op de overhead is met name veroorzaakt door het niet kunnen doorbelasten van 
overhead (107%) aan de grondexploitatie en investeringen. Dit heeft te maken met het feit we minder 
uren voor grondexploitatie en investeringen konden schrijven, omdat projecten niet of later zijn 
opgestart door o.a. corona en aannemers die het werk door problemen in de personele bezetting niet 
konden uitvoeren.  
 
Overzicht kredietoverschrijding programma 2 Leefomgeving 
 

Omschrijving Krediet Realisatie 
tm 2020 

Realisatie 
2021 

Restant 
2021 

Toelichting 

Proeftuin Goirle 
(voormalig Nimby) 

405 368 39 -2  

Toevoegen en verbeteren 
bushaltes 

 21 62 -15 De subsidie wordt in 2022 
ontvangen, daarom laat dit 
krediet een overschrijding zien. 

Sanering verkeerslawaai 
Bergstraat 

   -19 Bij het project is meerwerk 
ontstaan, omdat de gevelsanering 
niet uitgevoerd kon worden door 
langere levertijd i.v.m. corona en 
een geschil met aannemer over de 
voorgestelde maatregelen. 

Restauratie kerktoren Riel 175 182  -7 De subsidie voor de restauratie is 
lager dan  voorzien, hierdoor een 
kleine overschrijding ontstaan op 
het krediet. 
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Bijlagen 
 

Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld 

Taakveld Omschrijving Lasten Baten Verschil 

0.1 Bestuur 1.716 27 -1.689 

0.10 Mutaties reserves 2.437 4.049 1.612 

0.11 
Resultaat van de rekening van baten en 
lasten 

 0 0 

0.2 Burgerzaken 559 280 -278 

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 4 0 -4 

0.4 Ondersteuning organisatie 7.515 438 -7.077 

0.5 Treasury -15 89 105 

0.61 OZB woningen 216 4.531 4.315 

0.62 OZB niet-woningen 21 1.919 1.898 

0.64 Belastingen Overig 252 97 -155 

0.7 
Algemene uitkering en overige uitkeringen 
Gemeentefonds 

17 38.593 38.576 

0.8 Overige baten en lasten 941 351 -591 

0.9 Vennootschapsbelasting 8 0 -8 

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.269 5 -1.264 

1.2 Openbare orde en Veiligheid 351 18 -333 

2.1 Verkeer, wegen en water 2.812 155 -2.657 

2.2 Parkeren 225 55 -170 

3.1 Economische ontwikkeling 234 0 -234 

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 293 338 44 

3.4 Economische promotie 72 65 -7 

4.1 Openbaar basisonderwijs 45 0 -45 

4.2 Onderwijshuisvesting 1.292 17 -1.275 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.073 164 -910 

5.1 Sportbeleid en activering 353 85 -268 

5.2 Sportaccommodaties 1.439 409 -1.030 

5.3 
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

415 19 -396 

5.4 Musea 4 18 14 

5.5 Cultureel erfgoed 882 59 -823 

5.6 Media 524 0 -524 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.579 35 -1.544 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.818 280 -1.539 

6.2 Wijkteams 1.003 110 -893 

6.3 Inkomensregelingen 6.332 5.090 -1.242 

6.4 Begeleide participatie 2.630 0 -2.630 
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Taakveld Omschrijving Lasten Baten Verschil 

6.5 Arbeidsparticipatie 988 0 -988 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.207 9 -1.198 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.488 193 -6.295 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 7.733 412 -7.321 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 60 0 -60 

6.82 Geëscaleerde zorg 18-  0 0 

7.1 Volksgezondheid 905 35 -871 

7.2 Riolering 1.792 2.191 399 

7.3 Afval 2.422 2.945 522 

7.4 Milieubeheer 787 180 -606 

7.5 Begraafplaatsen 1 0 -1 

8.1 Ruimtelijke Ordening 964 564 -400 

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.346 1.384 38 

8.3 Wonen en bouwen 1.027 1.227 201 
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Sisa bijlage  
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Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator

JenV A7 Regeling specifieke uitkering 

tijdelijke ondersteuning 

toezicht en handhaving

Besteding (jaar T-1, 15-31 

december 2020)

Besteding (jaar T, 1 januari-30 

september 2021)

Project afgerond in (jaar T)? 

(Ja/Nee)

Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) 

verantwoord o.b.v. voorlopige 

toekenningen? (Ja/Nee)

Eventuele toelichting als bij de 

vorige indicator “nee” is ingevuld 

Gemeenten

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: A7/01 Indicator: A7/02 Indicator: A7/03 Indicator: A7/04 Indicator: A7/05

€ 0 € 0 Nee Nee

JenV A12B Incidentele bijdrage 

ondersteuning naleving 

controle op 

coronatoegangsbewijzen

Naam veiligheidsregio Besteding (jaar T) Besteding volgens besluit van 

de veiligheidsregio uitgevoerd 

(Ja/nee) 

Cumulatieve besteding (t/m jaar 

T)

Eindverantwoording (Ja/Nee) 

Veiligheidsregio's

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: A12B/01 Indicator: A12B/02 Indicator: A12B/03 Indicator: A12B/04 Indicator: A12B/05

Midden en West Brabant € 0 Nee € 0 Nee

FIN B2 Regeling specifieke uitkering 

gemeentelijke hulp 

gedupeerden 

toeslagenproblematiek

Besteding (T-1) - betreft nog 

niet verantwoorde bedragen over 

2020

Aantal (potentieel) gedupeerden 

(als gemeld door 

Uitvoeringsorganisatie Herstel 

Toeslagen aan de gemeente) 

(jaar T)

Cumulatief aantal (potentieel) 

gedupeerden (als gemeld door 

Uitvoeringsorganisatie Herstel 

Toeslagen aan de gemeente) 

(t/m jaar T)

Besteding (jaar T) werkelijke 

kosten van onderdeel c (artikel 

3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar 

T) werkelijke kosten van 

onderdelen c  (artikel 3)

Gemeenten

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/01 Indicator: B2/02 Indicator: B2/03 Indicator: B2/04 Indicator: B2/05

€ 0 21 21 € 12.053 € 20.587 

Normbedragen voor a, b en d 

(Ja/Nee) (vanaf 2021)

Normbedrag voor e (Ja/Nee) 

(vanaf 2021)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2
Nee: indicator B2/13 en B2/14  

/ Ja: indicator B2/21 en B2/22

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/06 Indicator: B2/07 Indicator: B2/08

Ja Ja Nee

Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1

Aantal uitgewerkte plannen van 

aanpakken (jaar T)

Cumulatief aantal uitgewerkte 

plannen van aanpakken (t/m 

jaar T)

Besteding (jaar T) werkelijke 

kosten van onderdeel a, b en d 

(artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar 

T) werkelijke kosten van 

onderdelen a, b en d (artikel 3)

Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten

Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/09 Indicator: B2/10 Indicator: B2/11 Indicator: B2/12

Besteding (jaar T) werkelijke 

kosten van onderdeel e (artikel 

3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar 

T) werkelijke kosten van 

onderdelen e (artikel 3)

Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten

Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/13 Indicator: B2/14

Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2

Normbedrag onderdeel a x 

aantal (potentieel) gedupeerden

Normbedrag onderdeel a x 

aantal (potentieel) gedupeerden 

cumulatief (t/m jaar T) 

Normbedrag onderdeel b x 

aantal plannen van aanpak

Normbedrag onderdeel b x 

aantal plannen van aanpak (t/m 

jaar T) 

Normbedrag onderdeel d x 

aantal nazorgtrajecten

Normbedrag onderdeel d x 

aantal nazorgtrajecten (t/m jaar 

T) 

Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen

Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/15 Indicator: B2/16 Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: B2/20

€ 380 € 1.900 € 6.936 € 10.404 € 2.244 € 2.244 

Normbedrag onderdeel e 

(afhankelijk van aantal 

(potentieel) gedupeerde), indien 

nog niet eerder opgegeven (jaar 

T)

Normbedrag onderdeel e 

(afhankelijk van aantal 

(potentieel)  gedupeerde), indien 

nog niet eerder opgegeven (t/m 

jaar T) 

Keuze normbedragen Keuze normbedragen

Aard controle R Aard controle n.v.t

Indicator: B2/21 Indicator: B2/22

€ 12.000 € 12.000

BZK C1 Regeling specifieke uitkering 

Reductie Energiegebruik

Eindverantwoording (Ja/Nee) Aantal woningen dat bereikt is 

met het project (t/m jaar T)

Aantal woningen waar 

energiebesparende maatregelen 

plaatsvinden (t/m jaar T)

Gemeenten

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: C1/01 Indicator: C1/02 Indicator: C1/03

Ja 1.549 1.309

Projectnaam/nummer per project Besteding (jaar T) per project Bestedingen (jaar T) komen 

overeen met ingediende 

projectplan (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) aan 

afwijkingen

Alleen invullen bij akkoord 

ministerie

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R

Indicator: C1/04 Indicator: C1/05 Indicator: C1/06 Indicator: C1/07

1 uitvoeren RRE projecten € 143.853 Ja

Kopie projectnaam/nummer Cumulatieve totale bestedingen 

(t/m jaar T)

Toelichting op afwijkingen Project afgerond in (jaar T)? 

(Ja/Nee)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: C1/08 Indicator: C1/09 Indicator: C1/10 Indicator: C1/11

1 uitvoeren RRE projecten € 0 Ja

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022
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BZK C62 Specifieke uitkering aan 

gemeenten voor 

de bekostiging van de 

kwijtschelding 

van gemeentelijke 

belastingen van 

gedupeerden door de toeslag

enaffaire

Aantal gedupeerden (artikel 1, 

lid 2)

Berekening bedrag 

uitvoeringskosten

Gederfde opbrengsten 

(jaar T) die voortvloeien uit het 

kwijtschelden van gemeentelijke 

belastingen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: C62/01 Indicator: C62/02 Indicator: C62/03 Indicator: C62/04

14 € 2.100 € 0 Nee

OCW D8 Onderwijsachterstandenbelei

d 2019-2022 (OAB)

Besteding (jaar T) aan 

voorzieningen voor voorschoolse 

educatie die voldoen aan de 

wettelijke kwaliteitseisen 

(conform artikel 166, eerste lid 

WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige 

activiteiten (naast VVE) voor 

leerlingen met een grote 

achterstand in de Nederlandse 

taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan 

afspraken over voor- en 

vroegschoolse educatie met 

bevoegde gezagsorganen van 

scholen, houders van 

kindcentra en peuterspeelzalen 

(conform artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo 

(jaar T-1)

Gemeenten

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04

€ 53.181 € 35.768 € 47.203 € 80.624 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(lasten) uit de specifieke 

uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(baten) uit de specifieke 

uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid 

Bedrag Bedrag

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R

Indicator: D8/05 Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08

1 060785 Gemeente Goirle € 0 060785 Gemeente Goirle € 0 

OCW D14 Regeling specifieke uitkering 

inhalen COVID-19 

gerelateerde 

onderwijsvertragingen

Besteding (jaar T) maatregelen 

artikel 3, lid 2, a t/m e samen 

opgeteld

Besteding (jaar T) voor tijdelijke 

extra huur van bestaande 

huisvesting indien deze extra 

huisvesting nodig is voor de 

uitvoering van maatregelen die 

scholen of gemeenten in het 

kader van het Nationaal 

Programma Onderwijs nemen

Besteding (jaar T) voor 

ambtelijke capaciteit van de 

gemeente of inkoop van 

expertise voor de uitvoering van 

het Nationaal Programma 

Onderwijs

Opgebouwde reserve ultimo 

(jaar T-1)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: D14/01 Indicator: D14/02 Indicator: D14/03 Indicator: D14/04

€ 0 € 0 € 0 € 107.739 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(lasten) uit de specifieke 

uitkering gemeenten t.b.v. het 

Nationaal Programma Onderwijs

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Van andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(baten) uit de specifieke 

uitkering gemeenten t.b.v. het 

Nationaal Programma Onderwijs

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R

Indicator: D14/05 Indicator: D14/06 Indicator: D14/07 Indicator: D14/08

1 060785 Gemeente Goirle € 0 060785 Gemeente Goirle € 0 

IenW E3 Subsidieregeling sanering 

verkeerslawaai

Hieronder per regel één 

beschikkingsnummer en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van 

Rijksmiddelen 

Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door 

meerwerk dat o.b.v. art. 126 

Wet geluidshinder ten laste van 

het Rijk komt

Correctie over besteding (t/m 

jaar T)

Kosten ProRail (jaar T) als 

bedoeld in artikel 25 lid 4 van 

deze regeling ten laste van 

Rijksmiddelen           

Subsidieregeling sanering 

verkeerslawaai

Provincies, gemeenten en 

gemeenschappelijke regelingen 

(Wgr)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R     

Indicator: E3/01 Indicator: E3/02 Indicator: E3/03 Indicator: E3/04 Indicator: E3/05 Indicator: E3/06

1 2016.025.03 € 25.548 € 0 € 0 € 0 € 0 

Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten 

laste van Rijksmiddelen (t/m 

jaar T)

Cumulatieve overige 

bestedingen (t/m jaar T)

Cumulatieve Kosten ProRail 

(t/m jaar T) als bedoeld in 

artikel 25 lid 4 van deze regeling 

ten laste van Rijksmiddelen

Correctie over besteding kosten 

ProRail (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee) 

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: E3/07 Indicator: E3/08 Indicator: E3/09 Indicator: E3/10 Indicator: E3/11 Indicator: E3/12

1 2016.025.03 € 30.981 € 0 € 0 € 0 Nee

IenW E21 Regeling specifieke uitkering 

circulaire ambachtscentra 

2020 – 2022

Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar 

T)

Cofinanciering (jaar T) Cumulatieve cofinanciering (t/m 

jaar T)

Project afgerond in (jaar T)? 

(Ja/Nee) 

Is voldaan aan artikel 15 van de 

regeling specifieke uitkering 

circulaire ambachtscentra? 

(Ja/Nee) 

Gemeenten en GR'en

Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: E21/01 Indicator: E21/02 Indicator: E21/03 Indicator: E21/04 Indicator: E21/05 Indicator: E21/06

€ 19.080 € 19.080 € 19.080 € 19.080 Nee Ja

Toelichting aan welke 

voorwaarde(n) van artikel 15 vd 

regeling word(t)(en) niet 

voldaan? (a of/en b  of/en c)? 

(verplicht als bij 06 Nee is 

ingevuld)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E21/07

EZK F9 Regeling specifieke uitkering 

Extern Advies 

Warmtetransitie

Projectnaam/nummer Besteding (jaar T) ten laste van 

Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding ten laste 

van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Project afgerond in (jaar T)? 

(Ja/Nee)

Toelichting

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: F9/01 Indicator: F9/02 Indicator: F9/03 Indicator: F9/04 Indicator: F9/05

1 EAW-20-00200910 € 42.960 € 42.960 Ja

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: F9/06

Nee
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SZW G2 Gebundelde uitkering op 

grond van artikel 69 

Participatiewet_gemeentede

el 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Baten (jaar T) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 

Rijk)

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden 

hier het gemeentedeel over (jaar 

T), ongeacht of de gemeente in 

(jaar T) geen, enkele of alle 

taken heeft uitbesteed aan een 

Openbaar lichaam opgericht op 

grond van de Wgr

I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06

€ 3.636.233 € 58.700 € 228.283 € 0 € 0 € 0 

Besteding (jaar T) Bbz 2004  

levensonderhoud

Baten (jaar T) Bbz 2004  

levensonderhoud

Baten (jaar T) WWIK (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet

Baten (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden schulden 

gebundelde uitkering 

Participatiewet in (jaar T)

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud) (Bbz 2004) 

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud) (Bbz 2004) 

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) Participatiewet (PW)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12

€ 60.921 € 10.730 € 0 € 447.375 € 0 € 0 

Mutaties (dotaties en vrijval) 

voorziening dubieuze debiteuren 

als gevolg van kwijt te schelden 

schulden gebundelde uitkering 

Participatiewet (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering 

(Ja/Nee)

Gemeente

Participatiewet (PW)

Aard controle D2 Aard controle n.v.t.

Indicator: G2/13 Indicator: G2/14

€ 0 Ja

SZW G3 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 (exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_gemeentedeel 

 2021

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking 

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Rijk)

Baten vanwege vóór 1 januari 

2020 verstrekt kapitaal 

(exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) 

onderzoekskosten 

artikel 52, eerste lid, onderdeel 

b, Bbz 2004 (Bob)

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz) 2004

Alle gemeenten verantwoorden 

hier het gemeentedeel over (jaar 

T), ongeacht of de gemeente in 

(jaar T) geen, enkele of alle 

taken heeft uitbesteed aan een 

Openbaar lichaam opgericht op 

grond van de Wgr.  

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 Indicator: G3/06

€ 0 € 8.250 € 45.003 € 0 € 0 € 0 

BBZ vóór 2020 – 

levensonderhoud (exclusief 

BOB)

BBZ vóór 2020 – 

kapitaalverstrekking (exclusief 

BOB)

BBZ vóór 2020 – 

levensonderhoud  en 

kapitaalverstrekkingen (BOB)

BBZ vanaf 2020 – 

kapitaalverstrekking 

Volledig zelfstandige uitvoering 

(Ja/Nee)

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden schulden 

levensonderhoud BBZ in (jaar T) 

(exclusief BOB) 

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden van 

achterstallige betalingen 

kapitaalverstrekkingen BBZ in 

(jaar T) (exclusief BOB) 

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden schulden 

levensonderhoud BBZ en 

achterstallige betalingen 

kapitaalverstrekkingen BOB in 

(jaar T)

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden van 

achterstallige betalingen 

kapitaalverstrekkingen BBZ in 

(jaar T)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: G3/07 Indicator: G3/08 Indicator: G3/09 Indicator: G3/10 Indicator: G3/11

€ 0 € 0 € 0 € 0 Ja

SZW G4 Tijdelijke 

overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers 

(Tozo) _gemeentedeel 2021                          

Welke regeling betreft het? Besteding (jaar T) 

levensonderhoud

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (aflossing)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (overig)

Alle gemeenten verantwoorden 

hier het gemeentedeel over 

Tozo (jaar T), ongeacht of de 

gemeente in (jaar T) geen, 

enkele of alle taken heeft 

uitbesteed aan een Openbaar 

lichaam opgericht op grond van 

de Wgr

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 Indicator: G4/05 Indicator: G4/06

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 1.681 € 0 € 2.014 € 10.000 € 0 

2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 

2020)

€ 0 € 0 € 4.377 € 0 € 0 

3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 

april 2021) 

€ 314.519 € 30.314 € 7.716 € 0 € 0 

4 Tozo 4 (geldend van 1 april 

2021 tot 1 juli 2021)

€ 168.556 € 10.157 € 532 € 0 € 0 

5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 

oktober 2021)

€ 122.299 € 0 € 0 € 0 € 0 

Kopie regeling Aantal besluiten 

levensonderhoud (jaar T)

Aantal besluiten 

kapitaalverstrekking (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering 

(Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 Indicator: G4/10

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 0 0 Ja

2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 

2020)

0 0

Ja

3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 

april 2021) 

35 5

Ja

4 Tozo 4 (geldend van 1 april 

2021 tot 1 juli 2021)

52 2

Ja

5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 

oktober 2021)

34 1

Ja

Levensonderhoud - Gederfde 

baten die voortvloeien uit 

kwijtschelden schulden 

levensonderhoud Tozo in (jaar T)

Levensonderhoud- Mutaties 

(dotaties en vrijval) voorziening 

dubieuze debiteuren (jaar T) als 

gevolg van kwijt te schelden 

schulden levensonderhoud Tozo 

Kapitaalverstrekkingen - 

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden van 

achterstallige betalingen op 

kapitaalverstrekkingen Tozo in 

(jaar T)

Aard controle R Aard controle D2 Aard controle R

Indicator: G4/11 Indicator: G4/12 Indicator: G4/13

€ 0 € 0 0

Kopie regeling Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking Tozo 

buitenland (gemeente 

Maastricht)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking Tozo 

buitenland (gemeente 

Maastricht), aflossing

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking Tozo 

buitenland (gemeente 

Maastricht), overig

Uitvoeringskosten (jaar T) 

uitvoering Tozo buitenland 

(gemeente Maastricht)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: G4/14 Indicator: G4/15 Indicator: G4/16 Indicator: G4/17 Indicator: G4/18

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 

2020)

3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 

april 2021) 

4 Tozo 4 (geldend van 1 april 

2021 tot 1 juli 2021)

5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 

oktober 2021)
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SZW G12 Kwijtschelden publieke 

schulden SZW-domein 

hersteloperatie 

kinderopvangtoeslagaffaire_ 

gemeentedeel

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden schulden 

Bijzondere bijstand in (jaar T)

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden schulden Wet 

Inburgering van 13 september 

2012 in (jaar T)

Aantal gedupeerden (zoals 

omschreven in artikel 1 van de 

Regeling specifieke uitkering 

compensatie van de kosten die 

verband houden met het 

kwijtschelden van publieke 

schulden binnen het SZW-

domein van de hersteloperatie 

kinderopvangtoeslagaffaire 

toeslagen)

Alle gemeenten verantwoorden 

hier het gemeentedeel (jaar T), 

ongeacht of de gemeente in 

(jaar T) geen, enkele of alle 

taken heeft uitbesteed aan een 

Openbaar lichaam opgericht op 

grond van de Wgr

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: G12/01 Indicator: G12/02 Indicator: G12/03

€ 0 € 0 14

VWS H4 Regeling specifieke uitkering 

stimulering sport

Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Totale werkelijke berekende 

subsidie

Gemeenten

Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: H4/01 Indicator: H4/02

€ 92.102 € 170.167

Activiteiten Totale werkelijke berekende 

subsidie per project (jaar T)

Werkelijke besteding voor de 

activiteiten inclusief btw x 

17,5% (jaar T) Onroerende 

zaken

Werkelijke besteding voor de 

activiteiten inclusief btw x 

17,5% (jaar T) roerende zaken

Werkelijke besteding voor de 

activiteiten inclusief btw x 

17,5% (jaar T) overige kosten

Toelichting - Verplicht als het 

een activiteit betreft welke NIET 

in de toekenning meegenomen 

is

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 Indicator: H4/06 Indicator: H4/07 Indicator: H4/08

1 Aankoop € 838 € 0 € 838 € 0 

2 Dienstverlening door derden € 162.211 € 0 € 162.211 € 0 

3 Beheer en exploitatie € 7.118 € 0 € 7.118 € 0 

VWS H8 Regeling Sportakkoord 2020-

2022

Beschikkingsnummer Totaal bedrag volgens 

beschikking

Besteding aanstellen 

sportformateur (jaar T)

Besteding uitvoering 

sportakkoord (jaar T)

Cumulatieve besteding 

aanstellen sportformateur (t/m 

jaar T)

Cumulatieve besteding 

uitvoering sportakkoord (t/m jaar 

T)

Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: H8/01 Indicator: H8/02 Indicator: H8/03 Indicator: H8/04 Indicator: H8/05 Indicator: H8/06

1 1036447 € 40.000 € 0 € 30.000 € 9.500 € 31.900 

2 1036447 € 45.142 € 0 € 0 € 0 € 0 

3

4

Kopie beschikkingsnummer Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: H8/07 Indicator: H8/08

1 1036447 Nee

2 1036447 Nee

3

4

VWS H12 Regeling specifieke uitkering 

lokale preventieakkoorden 

of preventieaanpakken

Besteding (jaar T) Is voldaan aan de uitvoering van 

het lokale preventieakkoord of 

aanpak? (Ja/Nee)

Eindverantwoording? (Ja/Nee)

Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: H12/01 Indicator: H12/02 Indicator: H12/03

€ 1.750 Ja Nee

VWS H16 Regeling Specifieke 

uitkering ijsbanen en 

zwembaden

Betreft jaar Beschikkingsnummer / naam Totale besteding

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R

Indicator: H16/01 Indicator: H16/02 Indicator: H16/03

1 2020 0 € 0 

2 2021 SPUKIJZ21R2005 € 27.301 

Naam locatie Totale toezegging per locatie Besteding per locatie Verschil toezegging vs. 

Besteding per locatie 

(automatisch berekend)

Betreft jaar? 

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle R

Indicator: H16/04 Indicator: H16/05 Indicator: H16/06 Indicator: H16/07 Indicator: H16/08

1 Laco internationaal € 27.301 € 27.301 € 0 2021
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Bezuinigingsmonitor 
 

Stand van zaken nog te realiseren bezuinigingen per 31 december 2021 

Progr. Onderwerp 2021 2022 2023 2024 2025 Realisatie Toelichting in jaarstukken 2021 

1 Kostenbeheersing door 
sturing Sociaal domein 
(LOT=Lokaal Opgave 
Team) 

€ 775.000  € 775.000  € 775.000  € 775.000  € 775.000  Décharge 
verzoek voor 
2021 

In de begroting van 2021 is er een taakstelling opgenomen als gevolg van een disbalans tussen inkomsten en uitgaven binnen het 
Sociaal domein. Deze disbalans is het gevolg van de grote tekorten in de jeugdzorg. Om deze disbalans meer te beheersen is er 
een taakstelling opgenomen in het sociaal domein. De beheersmaatregelen zijn gericht op het zicht en grip binnen het hele sociaal 
domein. Zoals al eerder aangegeven is afvlakking van de stijging van de uitgaven hierbij leidend. In de 2e bestuursrapportage 2021 
is het voordeel van € 616.000 op de taakstelling in mindering gebracht en bij het samenstellen van de jaarrekening is gebleken dat 
op de regionale jeugdzorg nog een voordeel is behaald. Hiermee is de taakstelling op het LOT in 2021 volledig gerealiseerd.  

2 Parkeerbelasting 
verhogen 

PM  PM  PM  PM  PM  Décharge 
verzoek 
wegens niet 
realiseerbaar  

Het onderzoek heeft tot op heden geen prioriteit gehad. Om ondernemers niet onnodig te belasten tijdens en na de moeilijke 
coronaperiode en om de aantrekkelijkheid van het dorpsklimaat te behouden stellen we voor décharge voor de 
inspanningsverplichting van dit onderzoek te verlenen. Het is uiterst onzeker dat, met in dit verband extra medewerkers, het 
verdienmodel opbrengsten zal vertonen. 

2 Verhogen reclame-
inkomsten 

PM  PM  PM  PM  PM  Décharge 
verzoek 
wegens niet 
realiseerbaar  

Ambtelijk onderzoek wijst uit dat weinig extra inkomsten zijn te verwachten aan plaatsing en verhuur van een reclamemast. Een 
extra onderzoek om te komen tot concrete bedragen moet worden uitbesteed. Gelet op de verwachting van de lage inkomsten 
stellen we de raad voor om decharge te verlenen voor het uitvoeren van dit onderzoek. 

2 Opbrengsten windmolens 
en zonneparken 

PM  PM  PM  PM  PM  
 

We onderzoeken nog of de opbrengsten van windmolens en zonneparken een extra inkomstenbron is. We zoeken daarbij 
aansluiting bij regionale afspraken.  

2 Vermindering aantal 
afvalbakken in de 
openbare ruimte 

€ 20.000  € 20.000  € 20.000  € 20.000  € 20.000  Décharge 
verzoek 
wegens niet 
realiseerbaar  

We stellen de raad voor om décharge te verlenen voor deze bezuinigingsopdracht en de daarmee opgenomen financiële voordelen 
als niet realiseerbaar te beschouwen. Een structurele bezuiniging van 35% op de afvalbakken door aantal verminderingen is niet 
realistisch. In 2022 worden pragmatisch afvalbakken verwijderd. Bijvoorbeeld op locaties waar drie bakken dicht bijeen staan, 
worden er één, of twee verwijderd. 

2 Zwerfafval opruimen door 
sportclubs  

€ 20.000  € 20.000  € 20.000  € 20.000  € 20.000  Décharge 
verzoek 
wegens niet 
realiseerbaar  

We stellen de raad voor om décharge te verlenen voor deze bezuinigingsopdracht en de daarmee opgenomen financiële voordelen 
als niet realiseerbaar te beschouwen. Momenteel hebben onze sportclubs veel overlast van zwerfafval dat door hangjongeren is 
achtergelaten. De inzet van sportclubs richt zich vooralsnog op het terugdringen van de aanwezigheid van hangjongeren.  

AD&O Verminderen 
bedrijfsvoeringskosten: 
verhogen efficiency en 
terugdringen formatie 

€ 150.000  € 225.000  € 300.000  € 300.000  € 300.000  Décharge 
verzoek voor 
2021 

In 2021 realiseerden we de taakstellende bezuiniging op de bedrijfsvoering en realiseerden we zelfs € 35.000 méér. We deden dit 
hoofdzakelijk door, met de benodigde efficiencyslagen, structureel te bezuinigen op de formatie. Voor de komende jaren 
onderzoeken we kritisch én realistisch of, en zoja hoe, de oplopende taakstelling in meerjarenperspectief nog kan worden ingevuld. 
Er komt immers veel aan taken, opgaven en ambities op ons af, en vanuit de organisatie-ontwikkeling kijken we regelmatig of onze 
organisatie daarop nog voldoende is ingericht. Daarbij moeten we ook rekening houden met onze aantrekkelijkheid als werkgever 
in tijden van arbeidsmarktkrapte en nog benodigde investeringen in onze bedrijfsprocessen om dienstbaar te blijven aan een 
steeds complexer wordende omgeving, waarin bestaande taken en opgaven veranderen en ook nieuwe worden toegevoegd, in 
een samenleving die steeds complexer en mondiger wordt. Zowel de strategische heroriëntatie als het op te stellen coalitieakkoord 
bieden een logisch ijkmoment om te bezien of de taakstellingen op bedrijfsvoering in de huidige context nog realiseerbaar zijn. 
Mede tegen de achtergrond van de door BMC uitgevoerde formatiescan die concludeerde dat Goirle zeker niet over een ruime 
formatie beschikt in relatie tot de taken en ambities die zij uitvoert.  

 

AD&O Extra taakstelling 
bezuiniging personeel   

€ 75.000  € 150.000  € 225.000  

 

De aanvullende taakstelling bedrijfsvoering/personeel waartoe bij de begroting 2022 is besloten heeft nog geen effect voor 2021 
en wordt om die reden hier ook niet verder toegelicht. Voor de realiseerbaarheid ervan geldt hetzelfde als bij de hierboven 
toegelichte taakstelling. 

 Totaal  € 965.000  € 1.040.000  € 1.190.000  € 1.265.000  € 1.340.000    

 Waarvan gerealiseerd € 925.000  € 150.000  € 150.000  € 150.000  € 150.000    

 
(Mogelijk) nadelig 
effect exploitatie 

€ 40.000  € 890.000  € 1.040.000  € 1.115.000  € 1.190.000  
  

 


