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Kennisnemen van 
De stappen die gezet worden om de zorgelijke financiële positie van gemeenten onder de aandacht 
van de Tweede Kamer te brengen. 

 
Inleiding 
In uw raad is verschillende keren gesproken over de lobby naar het rijk om de financiële positie van 
de gemeente Goirle onder de aandacht te brengen van de Tweede Kamer. Vanuit de overtuiging dat 
samen optrekken meer impact heeft, is uit een overleg van portefeuillehouders financiën van 
gemeenten in de regio, waaronder wethouder Johan Swaans, het initiatief gekomen om gezamenlijk 
een brief te schrijven. Ook op andere plaatsen worden vergelijkbare initiatieven ontplooid. 

 
Informatie 
Het initiatief van de portefeuillehouders financiën is omarmd door alle gemeenten in de regio Hart 
van Brabant. Dat heeft geleid tot bijgevoegde brief, waarin de financiële positie wordt geduid in het 
licht van de opschalingskorting, de koppeling van het gemeentefonds aan de rijksuitgaven (‘trap op, 
trap af’), de oplopende kosten in het sociaal domein, de coronacrisis en de herverdeling van het 
gemeentefonds. De brief sluit met een oproep om nú actie te ondernemen, om gemeenten weer de 
mogelijkheid te bieden om financieel gezond te worden.  
 
Deze week verstuurde minister Ollongren een informatiebrief aan de Kamer naar aanleiding van de 
aangenomen motie Van der Graaf/ Van der Molen over de financiële impact van beleidsmaatregelen 
op gemeenten. De toon en de inhoud van deze brief stellen ons niet gerust en zijn aanleiding om 
vanuit de regio Hart van Brabant met een aanvullend, krachtig signaal te komen richting de 
betrokken Kamerleden. De voorbereidingen hiervoor zijn net gestart maar vanuit Goirle werken we 
hier graag aan mee. De insteek is om de gevolgen van het kabinetsbeleid voor de voorzieningen en 
leefbaarheid in de regio zichtbaar te maken. Doel is om dit te doen vóór het Algemeen Overleg van 
de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken met de minister van BZK op 2 juli a.s. waarbij de 
gemeentefinanciën op de agenda staan.   
 
Er zijn meer initiatieven. In de bijlage treft u een oproep aan van #gemeenteninnood (een initiatief 
van een aantal lokale bestuurders van diverse gemeenten). Met het oog op hetzelfde Algemeen 
Overleg, roepen zij op om een kort filmpje te maken, waarin de situatie in onze gemeente wordt 
geschetst. Wij hebben dat gedaan, zodat ook Goirle virtueel is vertegenwoordigd bij dit overleg.    
 

Vervolg 
De lobby stopt hiermee niet. Waar mogelijk spreken wij de politieke partijen in Den Haag aan. We 
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roepen u op om dit voorbeeld te volgen en via uw partijlijn of andere connecties de problematiek 
aan te kaarten. Ook in ambtelijke contacten vragen wij aandacht voor de financiële problematiek. De 
herverdeling van het gemeentefonds kunnen we niet stoppen, maar onze inzet is dat de koek groter 
moet! 
 
Bestuurlijke kopgroep 
Inmiddels is er binnen onze regio een zogeheten ‘bestuurlijke kopgroep’ gevormd, bestaande uit de 
burgemeesters van Tilburg, Dongen en Goirle en de wethouders financiën van Loon op Zand, Gilze en 
Rijen en Tilburg. Zij zullen de financiële lobby vanuit Hart van Brabant begeleiden. 
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