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Kennisnemen van 
de kennisdossiers Wonen, Sociaal, Klimaat en Financiën en van de SWOT-analyse .  
 
Inleiding 
Het college heeft deze kennisdossiers laten maken op grond van het procesvoorstel Strategische 
heroriëntatie dat de raad op 8 februari 2022 heeft vastgesteld. De nieuwe raad heeft daarmee 
meteen de beschikking over informatie op de belangrijkste thema’s die nu in Goirle spelen. 
 
Informatie 
Kennisdossiers  
Tijdens de raadsvergadering over de scenario’s die als hulpmiddel voor de strategische heroriëntatie 
waren opgesteld, bleek dat soms inhoudelijke kennis ontbrak. Dat is logisch want het gaat om grote 
en complexe thema’s. Om de nieuwe raadsleden te ondersteunen in hun inwerktraject bevatten de 
kennisdossiers een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen per thema. Er is nog veel meer 
informatie beschikbaar. In ieder kennisdossiers zijn hiernaar verwijzingen opgenomen. Al deze 
informatie staat ook op de website  van de raad bij de themapagina Strategische heroriëntatie zodat 
wie behoefte heeft aan verdieping, die meteen kan vinden.  
 
Feitelijke informatie 
De kennisdossiers bevatten vooral feitelijke, objectieve informatie. Ze zijn gebaseerd op ons eigen 
beleid. Aanbevelingen of adviezen zijn er niet aan toegevoegd. 
 
SWOT-analyse 
De SWOT-analyse is niet objectief, want gebaseerd op de meningen van degenen die hiervoor zijn 
geïnterviewd. De SWOT-analyse is vooral bedoeld als gespreksstarter voor de nieuwe raad. 
Aanbevelingen nu daaraan toevoegen vraagt om een politieke inkleuring van de analyse en dat is zo 
vlak voor de verkiezingen voor een bijna demissionair college niet meer verstandig. Zeker daar waar 
het de organisatie zelf betreft, is het proces van verbeteren en door ontwikkelen overigens in volle 
gang. De organisatie zit niet stil in afwachting van het nieuwe bestuursakkoord. Het is wel duidelijk 
kijkend naar hetgeen onder Kansen en Bedreigingen staat dat het proces van de strategische 
heroriëntatie zinvol en noodzakelijk is. 
 
Deelopdracht Sociaal domein 
Er wordt gewerkt aan de deelopdracht fase 1, (financieel) inzicht in het Sociaal Domein. Het streven 
in het procesvoorstel was om de eerste resultaten te delen met de huidige raad. Het projectteam 
Sociaal domein geeft aan dat zij de maand maart nog nodig heeft voor het verder duiden en 
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analyseren van de opgehaalde financiële gegevens. De raad heeft inmiddels wel een RIB ontvangen 
over de voortgang van het project en een toelichting op de stappen die tot nu toe zijn gezet. In het 
inwerkprogramma van de nieuwe raad delen we de eerste resultaten zodat zij vanaf het begin 
inhoudelijk betrokken is bij de voortgang van het project. 
 
Deelopdracht vervangingsinvesteringen vertraagd 
De vervangingsinvesteringen die komende jaren mogelijk nodig zijn, zijn inmiddels in kaart gebracht. 
Dit betekent dat we een overzicht hebben van alle activa die in de komende 15 jaar volledig is 
afgeschreven. Het is de vraag of deze activa ook voor vervanging in aanmerking komt. De 
kwalitatieve onderbouwing van het overzicht activa is nog niet samengesteld. Bij het samenstellen 
van de activa bleek de analyse niet zo eenvoudig als verwacht. Sommige activa zijn ontstaan door 
‘(in)formele’ afspraken die in het verleden zijn gemaakt of in contracten zijn vastgelegd en relevant 
zijn of het betreffende actief vervangen moet worden. Het opzoeken van deze afspraken vraagt meer 
tijd en energie dan dat vooraf was ingeschat. Daarom is het opleveren van het deelresultaat m.b.t. de 
vervangingsinvesteringen te delen nog prematuur. 
 
Vervolg 
De vervolgstappen in het kader van de strategische heroriëntatie zijn afhankelijk van de keuzes die 
de nieuwe raad nog zal gaan maken. Het is ook aan de nieuwe raad om te beslissen of zij het proces 
wil voortzetten. De ingrediënten in de vorm van deze SWOT-analyse en de kennisdossiers liggen in 
ieder geval klaar daarvoor. 
 
Communicatie 
De kennisdossiers en alle documenten die daar bij horen, zijn voor iedereen beschikbaar via de 
website van de gemeente Goirle. Documenten zijn te vinden via deze link: 
https://www.goirle.nl/projecten/herorientatie/ 
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