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1. trends & ontwikkelingen: demografie
afnemende bevolkingsgroei
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1. trends & ontwikkelingen: regionalisatie

• sinds 2008 vele bestaande en nieuwe regionale samenwerkingen

• Regionaal Overleg Midden-Brabant (3 decentralisatiethema’s)

• Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

• GGD Hart voor Brabant

• Samenwerking ICT met gemeente Tilburg

• Politieregio Midden- en West-Brabant

• RAV

• Welstandszorg Noord-Brabant

• Diamant Groep

• NV Brabant Water

• MidPoint Brabant

• Brainport 2020

• Regiotaxi/leerlingenvervoer

• Regionale Uitvoeringsdienst Midden-Brabant

• 3 decentralisatie thema’s vereisen logischerwijs regionale afstemming

• bezuinigingsopdracht leidt mede tot regionale operationele en efficiënte samenwerkingen

Goirle werkt al samen
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boven-lokale visievorming raakt ook Goirle
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1. trends & ontwikkelingen: regionalisatie
´Agenda van Brabant´: stedelijke concentratiegebieden met gevarieerd landelijk gebied



• versterken leisure landschap (Efteling, Beekse Bergen) naast landschappelijke 
natuurgebieden (duinen)

• versterken kennis: logistiek, maintenance, bio-energie, toerisme en social innovation

• social innovation (=bestuurlijke + economische + maatschappelijke vernieuwing) als nieuwe samenwerken in zorg- en 
diensteneconomie

• uitgewerkt in Bestuursakkoord ‘Tien voor Brabant’; keuze voor overheid die energie in de samenleving gebruikt, die niet oplegt maar 
mogelijk maakt

• in leisure kaart: kansen voor Goirle opgenomen

´Agenda van Brabant´ over Midden-Brabant
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• juni 2011: Planbureau voor de leefomgeving; signalenrapport ‘De Energieke Samenleving’

• inzetten van energieke samenleving voor vergroenen economie middels inzet alle creativiteit en innovatiekracht burgers en 
bedrijven

• nieuwe sturingsfilosofie/ rol voor overheid

• uitdragen motiverend perspectief dat mensen stimuleert

• dynamische regelgeving beloont innovatie en haalt storende regels weg

• continue willen leren van de maatschappij

nieuwe rol overheid voor schone economie
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• overheid moet zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking, naar verbinding tussen partijen 
overheid, onderwijs en ondernemers; als gouden driehoek voor creativiteit en innovatie

• Brabants succes uit verleden is resultaat van cultuur van samenwerken en onderling vertrouwen

• krachtige rol voor overheid weggelegd 

• in visie op de toekomst

• vertaald in een verhaal dat prikkelt, overtuigt en verleidt

• en uitgewerkt in dynamische regelgeving

• maar overheid moet zich voorzien van systemen die (snel) monitoring en feedback geven

• overheid verandert van toelatings- naar uitnodigingsplanologie

• waarbij overheid op korte termijn plant en op langere termijn vrijheid behoudt

• waarbij vanuit 4 invalshoeken naar natuur en landbouw wordt gekeken
1. vitale natuur: behouden, herstellen en ontwikkelen biodiversiteit: landgebruik sturen en functies scheiden
2. beleefbare natuur: natuur bij en in stad realiseren en belevingskansen verzilveren
3. functionele natuur: diensten natuur herkennen en duurzaam inzetten; coalities smeden
4. inpasbare natuur: economische lusten natuur versterken en lasten wetgeving beperken; excessen voorkomen

Brabant als energieke samenleving; het nieuwe samenwerken
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• 2012 Regeer Akkoord  Rutte II: ‘vorming grote gemeenten (100.000+) en opheffen provincies’

• 21 november 2012: Rapport ‘Brabantse Bestuursscan Gemeente Goirle’ van Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant -> 

• ‘Goirle meer extern richten om blikvernauwing te voorkomen’

• ‘Te beperkte oriëntatie op samenwerking door Goirle’

• raad niet of onvoldoende bewust of betrokken bij regionale samenwerkingen en problematieken

• 14 maart 2013: brief Plasterk aan Tweede Kamer -> ‘1: regionale samenwerking belangrijker dan 100.000+, 60.000/70.000+ is ook 
denkbaar en 2: herindeling niet top down opgelegd’ (maar wel zachte dwang)

• 15 maart 2013: brief Plasterk aan gemeenten over Vormgeving Samenwerking -> uitwerking van streven naar niet-vrijblijvende 
samenwerkingsverbanden met duidelijke regionalisatie en rol centrumgemeente

• 20 maart 2013: ‘Herindeling Alphen, Baarle-Nassau en Goirle met gemeente Tilburg’ 
(Adviescommissie Veerkrachtig Bestuur in Brabant)

landelijke tendens
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rapport Toekomst Gemeentelijke Dienstverlening 2020 

2. trends & ontwikkelingen: 2020



trends over de samenleving 2020

schaal

verkleining

mondige 

burger

netwerk

samenleving

Einstein & Post-

Einstein

demografische

verwachtingen

• ‘gemeenten verkleuren langzaamaan’

• ‘meer grijs op straat’

• beperkte bevolkingsgroei

• vitalere en autonome ouderen

• gestage groei opleidingsniveau, maar analfabetisme blijft

• na generatie X (1960-1985) nu generatie Einstein (>1988) en zelfs Post-Einstein generatie

• informatie is overal, altijd en normaal

• altijd en overal snel met iedereen contact kunnen leggen

• kanteling in manier hoe mensen en organisaties elkaar vinden en zich met elkaar verbinden

• connected world (genetwerkte samenleving waarin apparaten met ons meedenken)

• Succesvol als je snel over informatie kunt beschikken en snelst op kunt reageren

• flexibele open netwerken ontstaan, gebaseerd op internettechnologie

• mensen bemoeien zich actief met onderwerpen en gemeenschappen die hen direct raken

• eigen belang staat voorop

• dankzij eenvoudige communicatiemiddelen kan iedereen zijn mening breed ventileren

• 3-weg communicatie (dienstverlener – klant, klant-dienstverlener, klanten onderling) is normaal

• evenveel ruimte voor individu als voor de groep

• netwerken zijn socialiseringsinstrumenten waar individuele en groepsbelangen hand in hand gaan

• netwerken via computer, maar ook fysieke contacten en netwerken

• vaste sociale structuren breken af, er treedt schaalverkleining op: straat, buurt, wijk wordt referentiekader om problemen op te lossen

• om problemen op te lossen gaan mensen in gesprek met elkaar en met de lokale overheid

• behoefte aan buurthuizen en lokale cultuur om vorm te geven aan lokale identiteit

• blik op wereld is ruim door virtuele netwerken zonder geografische grenzen

alles is informatie

• informatietechnologie is dagelijkse kost

• privé en zakelijk: informatie is overal en dat is vanzelfsprekend

belevings

economie

• consument is altijd op zoek naar beleving en inspiratie

• commodity wordt gekocht via internet, zonder beleving; dat wordt dus elders gezocht

• multi-leisure is normaal (reizen/ontmoeten/leren/doen/eten/drinken, alles in combinatie en tegelijk)

• vrije tijds economie is erg belangrijk
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trends over de samenleving 2020: impact op rol gemeente

markt

partijen

lokale 

overheid

burger

burger

burger

rijks

overheid

advies

imago
burger verleiden 
tot een bezoek

• lokale maatschappelijke 

doelen (sociale cohesie en 

betrokkenheid)

• participatie vormgeven

• behoefte burger kennen

• nemen taken van 

´beleving en genot´ over

• voeren lokale taken uit

burger

burger

centrale dienstverlening 
(schaalvoordelen en ICT)

lokale taken

uitbesteden

lokale taken

interactie

regelt zelf zijn 
zaken online

relatie manager

buurt consulent

focus gemeente

• blink uit in ´customer intimacy´ (relatie met burger bouwen en behouden, interactie) en ´waarde gemeenschap´

• gemeente richt zich op maatschappelijke doelen, burger-burger communicatie en verbinding via participatie

• houd rekening met in elkaar opgaan van fysiek en virtueel

• gemeente heeft een contactpunt en goed opgeleide contactpersonen voor relaties met bedrijven/burgers

• ontwikkel manieren van informeel handelen

• samenwerken is essentieel

• gemeente als partij in samenwerkingsverbanden 

• laat andere doen waar ze goed in zijn

• commoditydiensten en belevingsdiensten worden uitbesteed

• doe wat je zelf doet 100% goed, betrouwbaar en integer; doe niet alles zelf, werk samen en lever samen het totale pakket
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• visie gebaseerd op 5 kernwaarden: kwaliteit, samenwerking, gemeenschapszin, verantwoordelijkheid, kleinschaligheid

• 4 ontwikkelingsrichtingen gemeentelijke organisatie: 
1. van realisator naar facilitator (conditionerend)
2. van initiator naar facilitator
3. sturend op samenwerkingen
4. sturend op resultaat

• agenda kent 4 thema’s: samenlevend, belevend, ondernemend en dienstverlenend

• per thema is rol en taak gemeente uitgewerkt

toekomstvisie Hilvarenbeek 2030
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• ‘Parel in ‘t groen als resultaat van duurzame investering in kwaliteit’

• beeld 2020
- krachtige, toekomstgerichte gemeente met bovenlokale uitstraling
- eigen identiteit van de kernen
- sociaal sterke kernen met ruime voor diversiteit en maatschappelijke betrokkenheid
- behoud van landschappen en natuur
- bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit
- passend niveau van voorzieningen voor leven, wonen, werken, recreëren
- evenwichtige samenstelling bevolking met ruimte voor jong/oud
- kansen voor ondernemers
- samenwerking in regio
- dienende en faciliterende gemeente aan burgers gericht op realisatie maatschappelijke doelen

• 4 leidende thema’s: bedrijvigheid, sociaal sterk, duurzaam groen en behoud eigen identiteit

• 6 trends
1. verdergaande individualisering
2. afvlakking economische groei
3. toename zorgbehoefte
4. noodzaak tot verduurzaming
5. verfijning communicatietechnologie
6. decentralisatie naar het lokale niveau

toekomstvisie: Oisterwijk 2020
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• 5 trends die op stad afkomen en waarmee geconfronteerd worden
1. ontmoeten
2. een leven lang leren
3. samenwerken 3.0
4. duurzaamheid
5. grenzeloos

• 8 teams met andere beeld van de stad:
stad die attractief, duurzaam, geborgen en ontvankelijk, en ondernemend is 
en een onderwijs- en kennis-, regionale, veilige en zorgzame stad

• 3 ontwikkellijnen (die samen agenda vormen)
1. ondernemende stad in ondernemende regio
2. geborgen én mondiale stad
3. symbiose tussen stad en platteland

toekomstvisie: Tilburg 2040
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• 3 speerpunten
1. duurzame maakstad
2. vrije informatiestad 
3. boeiende be-leefstad

• trends

• cloud-computing, open netwerken, open data, open innovation, net neutraliteit

• werk wordt steeds meer plaats- en tijdonafhankelijk

• dus is belangrijk prettige leefomgeving als uitvalsbasis naar werk en andere activiteiten

toekomstvisie: Lelystad 2020

• 3 kernwaarden
1. stad in ontwikkeling
2. samenwerking met diversiteit
3. open en gastvrij

• ‘mensen maken samen de stad’

toekomstvisie: Deventer 2030

16RK 20130328

3. trends & ontwikkelingen: andere gemeenten



• iedereen heeft betaalde baan en/of zet zich in voor de gemeenschap

• sociaal-economische verschillen zijn kleiner, want iedereen deelt in groei en welvaart

• stad die er mooier en beter uitziet

• waar je je thuis voelt

• omgeving voor leven, wonen, werken en recreëren

• die uitnodigend, leefbaar, duurzaam en groen is

toekomstvisie: Heumen 2020 ‘Samenleving aan zet’

• kennis en kracht is in de samenleving aanwezig

• terugtredende rol overheid (regie ipv uitvoering)

• inwoners zijn prima in staat elkaar en zichzelf te helpen, aan te spreken op gedrag en problemen op te lossen en initiatieven te 
nemen

• meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid naast verantwoordelijkheid voor elkaar; kwetsbaren worden natuurlijk 
ondersteund

• verandering noodzakelijk tav sociale en ruimtelijke voorzieningen

toekomstvisie: Enschede 2020 kennis- en verbindende netwerkstad
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• 3 sociale opgaven

1. vitale stad: gemeente gericht op talentontwikkeling en partnering voor effectiviteit in onderwijs en arbeidsmarkt

2. bouwen aan aantrekkelijk woon- en leefklimaat waarbij niemand wordt uitgesloten en voor iedereen wat te doen is: gemeente 

investeert in kwalititatief goede vrije tijds en maatschappelijke voorzieningen

3. sociale stad waar bewoners gemakkelijk kunnen ontmoeten, betrokken zijn; gemeente stimuleert ontmoeting, betrokkenheid en 

initiatieven van belanghebbenden en professionals

toekomstvisie: Maastricht 2030 ‘Made in Maastricht’

• bijzonder stadskenmerken bepalen eigen identiteit (internationale kennisstad, complete cultuurstad, sterke woonstad)

• nieuw tijdperk waarin centraal staan: flexibiliteit, ondernemersgerichtheid, pro-activiteit, trots op ondernemerschap

• gemeentelijke organisatie moet zich extern richten en zelfbewust en verbindend zijn in het faciliteren en ondersteunen van sociale 
en economische structuren

• 3 prioriteiten
1. kennis en innovatie
2. versterken relatie cultuur – economie
3. versterken ontmoetingsstad

toekomstvisie: Zaanstad 2020 ´sociale structuurvisie´
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• visie biedt kansen voor stad en inwoners; stad in veranderende wereld waarbij gemeente en burgers gezamenlijke taak hebben 

voor mooie, sterke en sociale stad

• 10 hoofdpunten

1. koesteren identiteit (ligging en geschiedenis)

2. kracht is in experiment en vernieuwing

3. moderne stad met ruimte en kansen voor iedereen, waar iedereen samenwerkt

4. ruimtelijke kwaliteit versterken (nog mooiere stad)

5. verbeteren bereikbaarheid in de stad

6. samen investeren in duurzame stad (energieneutraal, schoon, groen)

7. versterken toppositie op life sciences

8. Europese stad waar grensoverschrijdend gewerkt, geleerd en geleefd wordt

9. onderwerp afhankelijk wordt regionaal samengewerkt

10. moderne, betrouwbare, rechtvaardige overheid die faciliteert

toekomstvisie: Nijmegen 2020
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externe focus (inside out)

• georganiseerde actieve relatie met burger en ondernemers

• samenwerking in netwerken met andere in de regio

• facilitator (regie in netwerk) in alles, ook mbt participatie

‘zeggen en doen’

• open, snelle, moderne communicatie met omgeving

• kwaliteit (goed, betrouwbaar, integer) leveren

• ‘doen waar moet, laten doen waar (beter/goedkoper/logischer) kan’

• informeel en flexibel binnen wettelijke kaders

wonen = werken = be-leven

• eigen identiteit/imago bouwen en bewaken (online monitoring)

• belevingseconomie (multi-leisure) actief stimuleren 

toekomstvisies samengevat: impact voor rol gemeente
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