Aanvulling op conceptrapport
Financiën: Stand van zaken, 19 oktober
Lauran van Kaam, 25 oktober 2021
Erratum: Verrekening naar begrotingstotalen
● Vervangen van afbeelding 2 op blz. 7 en afbeelding 7 op blz 16.
Om zicht te krijgen op de uitgaven van Goirle in vergelijk met gelijksoortige
gemeenten is in het conceptrapport Financiën: Stand van zaken, 19 okt in
afbeelding 2 op bladzijde 7 voor de gemeentelijke taakvelden gerekend met
de zuivere lasten per gemeenten zoals opgenomen in de tabellen van het
ministerie BZK. Tijdens de analyse van de bestanden van BZK bleken er
afwijkende getallen te zijn opgenomen ten opzichte van de aangeleverde
cijfers. De cijfers zijn initieel wel verwerkt in de tabellen. De opgenomen
cijfers zijn daarom niet goed te herleiden naar de totalen uit de begroting
2021 van de geselecteerde gemeenten. Een vergelijking op de juiste getallen
is wel essentieel om een vergelijking te kunnen maken in de uitgaven van de
geselecteerde gemeenten met de begrote uitgaven van Goirle.
Om de cijfers van Goirle voor de beide taakvelden goed te kunnen herleiden
zijn de juiste cijfers in de tabel hieronder met de lasten vanuit de begrotingen
van de betreffende gemeenten op begrotingsniveau 2021 weergegeven. Wat
is gedaan: de begrotingen van de 6 gemeenten zijn nagelopen op de begrote
lasten 2021 en zijn in vergelijking gebracht met de begrote lasten van Goirle.
Hiermee is een zuivere vergelijking op de begrote lasten gemaakt en wordt
inzichtelijk waar Goirle meer of minder lasten begroot dan de gelijksoortige
gemeenten.
De uiteindelijke (bijgestelde) bevindingen zijn:
Goirle
●
●
●
●

geeft meer uit dan vergelijkbare gemeenten in de taakvelden:
Sociaal Domein per inwoner € 204
Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting per inwoner € 43
Verkeer, vervoer en waterstaat per inwoner € 30
Onderwijs per inwoner € 3

Goirle
●
●
●
●
●

geeft minder uit dan vergelijkbare gemeenten in de taakvelden:
Bestuur en ondersteuning per inwoner € 170
Veiligheid per inwoner € 14
Economie per inwoner € 30
Sport, cultuur en recreatie per inwoner € 23
Volksgezondheid en milieu per inwoner € 5

In de onderstaande tabel op de volgende bladzijde staan de juiste cijfers
vermeld. De begrotingsgegevens per gemeente zijn terug te vinden op
https://findo.nl/home.
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Deze afbeelding vervangt dus de afbeeldingen 2 en 7.
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