
Algemene beschouwing 2021 voor begroting 2022. 

Geachte Voorzitter, Raadsleden, wethouders, medewerkers en management van de gemeente 

Goirle, dames en heren van de pers, dorpsgenoten hier aanwezig en thuis, 

Voor de fractie D66 is dit de vierde begrotingsvergadering sinds we in de gemeenteraad van Goirle 

zitten. Dit is ons eerste raadsperiode. 

Een raadsperiode die niet gemakkelijk te vergelijken valt met de voorgaande raadstermijnen, toen in 

Goirle de bomen nog tot in de hemel groeiden. Want Goirle deed het goed!! Goirle had zijn financiële 

zaakjes op orde, zo leek het.  

Wat anders is het huidige zittingstermijn verlopen. Onder andere de uitbraak van covid-19 trok een 

sterke wissel op de wijze waarop we met elkaar moesten samenwerken, samen vergaderen en 

samen besluiten nemen. De fysieke contacten met onze inwoners konden niet doorgaan, afijn u 

heeft het zelf allemaal meegemaakt en er net zoveel of misschien nog wel meer last van gehad dan 

wij. 

Wat er nog meer anders was dan in de voorgaande raadsperiodes, was dat in Goirle de inkomsten 

achter bleven ten opzichte van de uitgaven. We moesten bezuinigen dus en dat deden we ook. Er 

werd bezuinigd op cultuur, jeugd, personeel, onderwijs en personeelsvoorzieningen en zo voorts. 

Zaken waar geen breed gedeelde visie aan ten grondslag lag en waar gedegen beleid ontbrak. Zaken 

die tegen het zere been van onze fractie waren. Want is cultuur niet een uiting van onze volksaard en 

draagt dit niet bij aan de leefbaarheid in onze gemeente? Is ontwikkeling en het kunnen ontdekken 

en ontplooien van talenten niet meer belangrijk voor onze Goirlese jongeren?  

Voor bezuinigen op personeel konden wij ook geen begrip opbrengen. Steeds meer taken worden 

vanuit het rijk naar de gemeentes geschoven en moeten opgelost en verwerkt worden door onze 

medewerkers. En steeds met minder mensen en minder middelen. Het is alsof je Max Verstappen 

vraagt om de race van Zandvoort te winnen en hem vervolgens één monteur ter beschikking stelt om 

gedurende de race alle vier zijn wielen te wisselen in 2,7 seconden. En als dat niet lukt gaan we 

klagen over de kwaliteiten van dit team. 

Begroting 2022 en de toekomst van Goirle. 

Op aandringen van D66 en nog enkele andere fracties zien wij dat er steeds meer visie en 

samenhangend beleid ontwikkeld wordt. Waar willen we als gemeente staan over 5, 10, 15 jaar. Hoe 

ziet Goirle er dan uit en hoe komen we daar, gevolg gevend aan de vraagstukken die nog op ons af 

komen. D66 is blij met deze ontwikkeling omdat hier duurzaamheid en bestendigheid mee 

bewerkstelligd kunnen worden. 

Ook zijn wij te spreken over het feit dan we nu een begroting hebben die aangeeft dat we geld over 

houden in 2022. Hoewel het voornamelijk komt door de extra incidentele gelden van het rijk en 

eerder doorgevoerde bezuinigingen. Echter de meer jarenraming toont dat, als we niets doen, we in 

2023 alweer onder de 0 lijn zullen eindigen.  

Tegen het licht van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen is het voor de gemeenteraad 

aanlokkelijk om cadeautjes aan de kiezers te beloven. D66 vindt dat we hier erg terughoudend mee 

om moeten gaan. We kunnen natuurlijk de OZB verlagen voor 2022 maar hoe reëel is dat als je in 

2024 de OZB weer moet verhogen om de begroting dan weer rond te krijgen? 



Dat is geen duurzaam begroten wat ons betreft. Wij stellen dan ook voor om de restgelden toe te 

voegen aan de algemene weerstandsreserve zoals het college voorstelt. We zullen dit geld in de 

toekomst nog hard genoeg nodig hebben. 

Heroriëntatie van bestedingen 

Om aan de toekomst het hoofd te kunnen bieden zien wij heil in een zorgvuldige en goed doordachte 

strategische heroriëntatie over waar we in de nabije toekomst onze inspanningen op gaan richten. 

Moeten we meer blijven investeren in zorg om het leven in Goirle zo aangenaam mogelijk te 

houden? Moeten we voorrang geven aan het bouwen van woningen in Goirle om passende 

woningen voor onze ouderen en jeugd te bouwen en doorstroom te bevorderen door het aanbieden 

van betaalbare middenklas koop- en huurwoningen? Moeten we inzetten op klimaatverbetering en 

vervangbare energie? Vraagstukken die de komende periode dominant onze aandacht zullen vragen. 

Zelfstandigheid 

Al eerder hebben wij aangegeven dat wij in Goirle graag en vol passie onze eigen boontjes willen 

doppen. Maar als dat niet meer lukt wij alle mogelijkheden willen overwegen om de leefbaarheid 

voor onze inwoners veilig te stellen. Dit is ons doel! En niet perse het inleveren van onze 

zelfstandigheid. Dat is een middel, laat ik daar duidelijk over zijn. Een middel dat in uiterste noodzaak 

niet onbesproken mag blijven. Want het gaat om de inwoners van Goirle, om voor hen het leven zo 

aangenaam mogelijk te maken en te houden. 

Tot slot 

Op woensdagavond 3 november was ik met nog 118 personen aanwezig bij “Het gevoel van Goirle”. 

Ik trof daar iemand die wel 9 keer gezegd heeft dat hij Gemeentesecretaris van Goirle is geweest. 

Wat hij nog meer gezegd heeft miste voor mij enige samenhang. Wel bleek dat hij ervan overtuigd 

was dat als Goirle meer geld had gehad, dat we een kwalitatief beter medewerkersbestand hadden 

gehad. Hij degradeerde hier onze medewerkers en deed dit zonder enige vorm van inhoudelijke 

argumentatie. Uiteindelijk legde de gespreksleider hem de woorden in de mond dat hij ervoor pleite 

dat Goirle maar eens met Tilburg moest gaan praten. Soms moet je mensen tegen zichzelf in 

bescherming nemen. 

Het optreden van de man heeft mij wat geleerd en dat is dat Goirle professioneler is geworden in 

haar aannamebeleid. Want we hebben nu een gemeentesecretaris die niet overloopt van 

zelfverheerlijking, maar pal voor haar medewerkers staat. Onze complimenten voor Jolie Hasselman, 

onze gemeentesecretaris. 

Voorzitter, 

Het zal uw vermoeden bevestigen dat u van D66 Goirle geen moties en amendementen hoeft te 

verwachten. Wij zijn tevreden met de voorliggende begroting en hebben geen behoefte om 

verbeteringen aan te brengen. 

Namens mijn fractie dank ik u, de wethouders, onze medewerkers en de raadscollega’s voor een 

prettige- en constructieve samenwerking die wij het afgelopen jaar weer hebben ervaren. 

Namens de fractie D66 Goirle 
Piet Verheijen, fractievoorzitter.   
 

 


