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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
1. Het voornemen van de provincie om Goirle onder preventief toezicht te plaatsen; 
2. Het proces om tot nadere besluitvorming te komen. 
 
Inleiding 
In uw raadsvergadering van 12 november jl. is de begroting 2021 en het (geamendeerde) 
dekkingsvoorstel vastgesteld. In haar rol van toezichthouder op de gemeentefinanciën beoordeelt de 
provincie of de begroting reëel en structureel sluitend is. Uit de ambtelijke contacten is ons duidelijk 
geworden dat er een reële kans is dat het college van gedeputeerde staten onze gemeente onder 
preventief toezicht plaatst. Door de toezichthouder zijn enkele posten in de begroting aangemerkt 
als niet reëel of niet incidenteel. Hieronder lichten wij dat toe en leggen wij u enkele 
keuzemogelijkheden voor. Dit betekent dat wij na de discussie in de raadsvergadering over het 
dekkingsvoorstel opnieuw voor lastige keuzes komen te staan.  
 
Correcties op de begroting 
Het structurele begrotingssaldo is door de toezichthouder gecorrigeerd voor de volgende posten: 

• De extra  taakstellende bezuiniging op het sociaal domein van € 250.000 wordt als niet 
reëel beoordeeld. Het amendement geeft niet aan hoe de taakstelling moet worden 
gerealiseerd. 

• Wij hebben enkele posten als incidenteel aangemerkt en niet meegewogen in het 
structureel evenwicht. Met verwijzing naar de ‘Notitie Structurele en incidentele baten en 
lasten’ van de commissie BBV d.d. 30 augustus 2018 corrigeert de toezichthouder deze 
posten tot een totaalbedrag van € 81.000. 

 
De provincie geeft uw raad nog gelegenheid om met aanvullende besluitvorming vóór 18 december 
a.s. alsnog preventief toezicht te voorkomen.  
 
Verplicht herstelplan 
Als de gemeente onder preventief toezicht wordt geplaatst, moet de gemeenteraad binnen drie 
maanden een herstelplan indienen bij de provincie, gericht op herstel van het reëel en structureel 
begrotingsevenwicht. Dat betekent dat voor het jaar 2021 alsnog voor ca. € 330.000 aan 
bezuinigingen moet worden gevonden.  
 
Oplossen van het structurele tekort met bezuinigingen is op deze korte termijn niet realistisch. Wij 
stellen voor om alsnog te kiezen voor verhoging van de OZB met 6%. Dat past in de lijn van het 
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dekkingsvoorstel om nu geen besluiten te nemen die leiden tot afbraak van voorzieningen. 
 
Vervolg 
Tijdens de extra raadsvergadering van 10 december 2020 lichten wij de ontstane situatie nader toe. 
Voor de raadsvergadering van 15 december 2020 bieden wij u een voorstel voor dekking van het 
tekort door verhoging van de OZB aan.  
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