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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
Het proces rondom de concretisering van de bezuinigingsopdracht. 
 
Inleiding 
Op 14 november stelde u de begroting vast. Een van de onderdelen binnen de begroting was de  
(extra) bezuiniging op de ambtelijke organisatie. In deze raadsinformatiebrief informeer ik u over de 
stand van zaken met betrekking tot de realisatie van deze bezuiniging. 
 
Informatie 
Het managementteam van de gemeente Goirle heeft direct na de vaststelling van de begroting 
overleg gevoerd over de invulling van de bezuinigingstaakstelling.  
In het dekkingsplan bij de begroting 2020-2023 is een taakstelling opgenomen van €75.000 in 2020, 
oplopend naar €300.000 in 2023. Daarnaast bezuinigen we € 50.000 op kunst en cultuur en geven we 
€25.000 minder uit voor de financiële administratie door de samenwerking binnen GHO. 
 
Voor de daadwerkelijke realisatie van de bezuinigingsopdracht kijken we allereerst kritisch naar 
openstaande vacatureruimte en andere budgetten in de bedrijfsvoering. Openstaande restformatie 
(die is ontstaan omdat medewerkers minder uren willen werken of vacatures voor minder uren 
worden ingevuld) leveren we structureel in. Dit betekent overigens wel dat de inzet van externe 
inhuur daarmee wordt beperkt. Dit zet een flinke druk op de organisatie en het zou kunnen 
betekenen dat bij uitval in verband met langdurige ziekte taken niet of slechts ten dele kunnen 
worden opgevangen. 
 
Voor het jaar 2020 kunnen we met deze stap en het uitgesteld invullen van vacatures de 
bezuinigingsopdracht realiseren. Voor de jaren 2021, 2022 en 2023 voeren we op korte termijn 
overleg met college en managementteam om de keuzes in dienstverlening en takenpakket af te 
wegen. Uitgangspunten hierbij zijn: mate van beleidsvrijheid, effect op het bestuursakkoord, effect 
op de uitvoeringsagenda, effect op dienstverlening en effect op bedrijfsvoering. 
U zult begrijpen dat dit geen eenvoudige opdracht is, zeker gezien de ambitie van de raad en de 
uitvoering van alle wettelijke taken.  
 
Wij komen zo spoedig mogelijk met een uitgewerkt voorstel bij u terug om de keuzemogelijkheden 
voor te leggen, waarna u in de gelegenheid bent om hierover te besluiten. 
Dit geldt uiteraard ook voor de overige opdrachten die de raad ons bij de behandeling van de 
begroting door middel van moties heeft opgelegd. We verwachten u aan het eind van het eerste 
kwartaal te kunnen informeren. 
________________________________________________________________________________ 


