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Voor u ligt de Uitvoeringsagenda van het college van burgemeester en wethouders voor de periode van 2018 - 2022. In deze Uitvoeringsagenda staat de 
vertaling van het Bestuursakkoord. Waarom heeft B&W deze Uitvoeringsagenda nodig? De jaarlijkse begroting geeft immers al aan wat de raad aan het 
college opdraagt om te gaan doen. In die begroting is ook een vertaalslag gemaakt van de ambities uit het Bestuursakkoord. De reden is gelegen in de 
hele brede ambities die staan in het Bestuursakkoord Goirle: duurzaam en dienstbaar. 

Sustainable Development Goals, ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

Voor wat betreft het onderwerp duurzaamheid zijn die gebaseerd op het mondiale “People, planet and profit”. De Verenigde Naties hebben 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
vastgesteld als mondiale agenda om “de wereld tot een betere plek te maken in 2030”. Het belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede. Maar daarnaast zijn 
er ook doelen over bijvoorbeeld gezondheid, goed onderwijs, schoon drinkwater, minder ongelijkheid en klimaatadaptie. Deze doelen zijn tot stand gekomen na raadpleging 
van wereldwijd 7,8 miljoen mensen die via een online enquête konden stemmen. Binnen ieder Duurzaam Ontwikkelingsdoel is vervolgens een groot aantal subdoelstellingen 
benoemd. 

Relatie Uitvoeringsagenda - Duurzame Ontwikkelingsdoelen

In onze Uitvoeringsagenda hebben wij een relatie gelegd tussen de ambities uit het Bestuursakkoord en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Hoe mooi is het immers, dat wij op 
dorpsniveau onze eigen bijdrage leveren aan het bereiken van wereldwijde doelen. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat onze invloed beperkt is. Maar juist door een focus aan te 
brengen op die doelen waar wij echt wat kunnen betekenen, kunnen wij wel degelijk een bijdrage leveren. Daarom hebben wij ook niet alle 17 doelen vertaald in gemeentelijke 
doelen. 

Dienstbaarheid en de Ambtenaar 3.0

Het tweede belangrijke thema uit het Bestuursakkoord is Dienstbaarheid. Het Bestuursakkoord zegt daarover: “Wij willen juist een ambtenaar die in de geest van onze regels 
en beleidsuitgangspunten meedenkt met inwoners om hun wensen mogelijk te maken.” De ambitie is om een krachtige ambtelijke organisatie te hebben. Om deze abstracte 
ambities handen en voeten te geven is voor de Uitvoeringsagenda aansluiting gezocht bij het boek ‘De ambtenaar 3.0’ van Paul ‘t Hart. 

Doelen

Wij hebben bij het opstellen van deze Uitvoeringsagenda onszelf de vraag gesteld: “Wat is er aan het eind van onze bestuursperiode  veranderd door onze acties?”  
Een heel lastige vraag maar wel eentje die dwingt om ambities te vertalen in doelen en om daaraan vervolgens ook beleidsindicatoren te koppelen. Het helpt ook om te 
bepalen welke activiteiten nodig zijn om zo’n doel te bereiken. Zowel ten aanzien van duurzaamheid als ten aanzien van dienstbaarheid hebben wij ons daarom beperkt. 
In deze Uitvoeringsagenda staan onze topprioriteiten. Deze willen wij zo veel mogelijk realiseren ondanks de bezuinigingen.  

Leeswijzer

De Uitvoeringsagenda volgt de hoofdstukopbouw van de programmabegroting om daarmee de link met de begroting inzichtelijk te maken. 
Per hoofdstuk is een relatie gelegd tussen Bestuursakkoord, het Duurzame Ontwikkelingsdoel of de Ambtenaar 3.0 en de doelen, beleidsindicatoren en activiteiten. 
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PROGRAMMA 1  ‘Inwoner’



SDG 3: GEZONDE LEVENS BEVORDEREN WELZIJN 
VAN MENSEN VAN ALLE LEEFTIJDEN

Visie Bestuursakkoord

“Een samenleving is duurzaam als 
inwoners zoveel als mogelijk zelfstandig 
hun leven kunnen leiden en dat zij in 
staat en bereid zijn om anderen daarbij 
te helpen. Pas wanneer inwoners er zelf 
of samen met elkaar niet meer uitkomen, 
hebben wij de verantwoordelijkheid om 
hen te ondersteunen.”

6. Kinderen (en hun ouders) worden preventief 
ondersteund om hun gezondheid, veiligheid 
en ontwikkeling te bevorderen.

Indicatoren

1. Het aantal meldingen bij de toegang over 
personen met verward gedrag neemt toe.

2. Het aantal politiemeldingen over personen 
met verward gedrag die overlast veroorzaken 
neemt af.

3. Instroom naar beschermd wonen neemt af en 
uitstroom uit beschermd wonen neemt toe.

4. Aantal volwassenen dat gebruik maakt van de 
meedoen regeling. (Indicator kan pas gebruikt 
worden na vaststelling van meedoen regeling).

5. Score op de zelfredzaamheidsmatrix, tijd 
tussen hulpvraag en start ondersteuning, 
tevredenheid over ondersteuning.

6. Gebruik van beschikte jeugdhulp, overgewicht 
en alcoholgebruik onder jongeren (neemt af).

7. Het aantal inwoners dat meedoet met de pilot 
Schulden in beeld.

Activiteiten bij doel 1 en 2: 
2019 - 2022

• Zorg en veiligheid werken op casusniveau 
samen.

• Organiseren van themabijeenkomsten en 
trainingen met als doel inwoners, ondernemers 
en medewerkers van de gemeente Goirle 
inzicht geven in de signalen van verwardheid 
en hoe zij kunnen helpen vroegtijdig in te 
zetten op juiste ondersteuning en overlast te 
voorkomen.

• Organiseren van diverse inlooppunten waar 
inwoners met een psychische kwetsbaarheid 
elkaar kunnen ontmoeten, activiteiten kunnen 
ontplooien en lichte ondersteuning kunnen 
krijgen.

Activiteiten bij doel 3

• Regionaal afstemmen wat de lokale taak is.
• Afspraken maken met zorgaanbieders en 

woningcorporatie.

Activiteiten bij doel 4: 2020 

• Ontwikkelen van een meedoen regeling voor 
volwassenen. 

• Raadsvoorstellen om het budget van het 
Bruisfonds op te hogen om burgerinitiatieven 
die op dit doel gericht zijn te ondersteunen.

• Ontwikkelen van een innovatieve aanpak 
schuldhulpverlening.

Activiteiten bij doel 5: start 2019 -
doorlooptijd vervolg 2020 - 2022 
• Het project Doorontwikkeling van ‘t Loket start 

versneld in 2019 met een pilot om een andere 
samenwerkingsstructuur uit te testen.

Activiteiten bij doel 6: 2019 - 2022 
• We voeren het programma ‘Nu niet zwanger’ 

uit, dat zich richt op educatie en ondersteuning 
bij het voorkomen van ongewenste zwanger-
schappen, met name bij alleenstaande 
minderjarige vluchtelingen (AMV-ers).

• We zorgen voor uitbreiding van de deelname 
Brede Impuls Combinatiefuncties en verbreding 
van de inzet combinatiefunctionarissen op de 
onderdelen sport en cultuur.

• We stellen een samenhangend en effectief 
preventieplan op voor het hele sociaal domein.

• We starten vanaf 2019 in één wijk met de pilot 
Smart Start om complexe problemen eerder  
te signaleren en te voorkomen. 

• We continueren de subsidie aan het Marietje 
Kesselsproject op basis van cofinanciering. 

• We continueren het product ‘Aandacht voor 
Basiskracht’ bij de kindcentra (kinderopvang, 
bso en groepen 1 en 2) om vroeg te kunnen 
signaleren op gedrags- en gezinsproblematiek.

• Er wordt een Praktijk Ondersteuner Huisarts  
GGZ Jeugd ingezet bij de huisartsen(praktijken) 
naar behoefte.

• We voeren het plan van aanpak Alcohol-
preventie uit.

• We investeren in de gezonde scholen.
• We herijken Back to Basics op het gebied van 

sport en kunst en cultuur.
• We stimuleren (publiek) ondernemerschap  

van het bestuur van het CC Jan van Besouw.
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Doelen

1. Personen met verward gedrag, maar die (nog) 
geen overlast veroorzaken zijn in beeld.

2. Omgeving rondom verwarde personen weten 
hoe zij signalen van verwardheid kunnen 
herkennen en waar zij hun zorgen kunnen 
melden. (zie ook SDG11)

3. Er is voldoende ondersteuningsaanbod 
en woonruimte voor personen met een 
psychische kwetsbaarheid.

4. Volwassenen met een laag inkomen hebben 
de mogelijkheid sociaal en cultureel te  
participeren. 

5. Inwoners krijgen snel passende ondersteuning 
bij hun hulpvraag en de zelfredzaamheid  
wordt gestimuleerd.
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SDG 4: GOED EN INCLUSIEF ONDERWIJS EN  
LEVENSLANG LEREN

Visie Bestuursakkoord

“Wij hebben de indruk dat de zorg en 
ondersteuning die we leveren aan de 
jeugd onder de 18 jaar goed is. Mocht 
het nodig zijn, dan willen we die zorg en 
ondersteuning ook voor de jeugd van 
18 tot 23 jaar aanbieden. Wij vinden 
het belangrijk om de rust te bewaren en 
willen geen radicale koerswijziging.”

Doelen

1.  Onderwijs en gemeente zijn voortdurend in 
gesprek over de integrale kindcentra en andere 
onderwijslocaties, waarbij de aansluiting 
tussen passend onderwijs en jeugdhulp wordt 
bevorderd.

2.  Kinderen en jongeren die een risico lopen om 
uit te vallen op school zijn op tijd in beeld.

3.  Laaggeletterdheid onder volwassenen wordt 
teruggedrongen.

4. Een taal- en ontwikkelachterstand bij kinderen 
en jongeren wordt teruggedrongen.

5.  Vroegtijdig schoolverlaten in het voortgezet 
onderwijs wordt voorkomen.

Indicatoren

1.  Er is commitment bij gemeente en onderwijs 
op een gedeelde visie passend onderwijs-
jeugdhulp.

2.  (Minder) verzuim en schooluitval.
3.  Cijfers over het aantal laaggeletterde 

volwassenen.
4.  Cijfers over het aantal kinderen met een  

taal- en/of ontwikkelachterstand.
5.  Cijfers van vroegtijdig schoolverlaten.

Activiteiten bij doel 1: 2019 - 2022

• Er wordt jaarlijks een Lokaal Educatieve 
Agenda (LEA) georganiseerd waar zowel 
onderwijs als gemeente aan deelnemen.

• De gemeente is een partner in het opstellen 
van de ondersteunings(jaar)plannen van 
de samenwerkingsverbanden voor passend 
onderwijs (Plein 013 en Portvolio).

• Onderwijslocaties en samenwerkings- 
verbanden voor passend onderwijs worden 
betrokken bij het jeugdhulpbeleid waar dit  
aan de vindplaats onderwijs raakt.

• We stimuleren dat kinderen de gelegenheid 
krijgen om te experimenteren met sport, 
muziek en cultuur.

Activiteiten bij doel 2: 2019 - 2022

• Onderwijs en gemeente voeren samen 
het thuiszitterspact uit om schooluitval te 
voorkomen.

Activiteiten bij doel 3: 2019 - 2022

• We organiseren laagdrempelige volwassenen-
educatie.

Activiteiten bij doel 4: 2019 - 2022 

• Er wordt een plan opgesteld gericht op het 
creëren van gelijke kansen voor kinderen met 
een taal- en ontwikkelachterstand. 

• De bibliotheek blijft behouden.

• Het contact tussen het bedrijfsleven en 
het onderwijs wordt bevorderd om stage 
mogelijkheden te ondersteunen.

• Project Boekstart bij de bibliotheek wordt 
ondersteund (bibliotheekabonnement en 
koffer met boekjes voor pasgeboren kinderen).

• We stellen een nieuw plan op voor de 
besteding van de extra onderwijsachterstands-
middelen die we vanaf 2019 van het Rijk 
ontvangen.

Activiteiten bij doel 5: 2019 - 2022 

• De gemeente stelt samen met het Mill Hill 
college een sluitend plan om vroegtijdig 
schoolverlaten te voorkomen op.

2 31
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SDG 10: ONGELIJKHEID VERMINDEREN

Doelen B&W

1.  Wij vullen deze doelen met bijbehorende 
indicatoren en activiteiten in nadat de raad  
de priorieiten heeft vastgesteld en heeft 
besloten of hier mogelijk aanvullend budget 
voor beschikbaar komt. 

Indicatoren

1.  Zie hierboven onder doelen.

21
Activiteiten 2019 - 2022 

• We doen de raad een voorstel voor een 
prioritering inclusief bijbehorend budget - 2019.

• Uitvoering inclusie-agenda - 2019 - 2022.

3

Visie Bestuursakkoord

“Wij willen bereiken dat iedereen mee 
kan doen. Niet alleen omdat wij hier een 
taak in hebben op grond van wetgeving 
en het VN-verdrag. 
Maar vooral omdat wij onze samenleving 
pas duurzaam vinden wanneer ook 
senioren, nieuwe inwoners en inwoners 
met een beperking hun kwaliteiten ten 
goede kunnen laten komen aan die 
samenleving.”
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PROGRAMMA 2  ‘Leefomgeving’



SDG 7: BETAALBARE, BETROUWBARE EN  
DUURZAME ENERGIE VOOR IEDEREEN

Visie Bestuursakkoord

“Onze doelstelling om in 2050 een 
CO₂-arme gemeente met 80% minder 
CO₂-uitstoot dan in 2014 te zijn, 
willen wij zeker gaan behalen.”

Doelen B&W

1.  Wij streven naar 25% duurzame energie 
in 2030 (of het doel voor 2022 is concrete 
plannen in uitvoering hebben om te komen tot 
25% duurzame energie in 2030).

Indicatoren

1.  Klimaatmonitor (of berekeningen van 
energieproductie van de concrete plannen).

 Noot: Tussendoel van 14% duurzame energie 
in 2020 gaan we niet halen. Door zon op dak, 
Warmte Koude Opslag (WKO), houtkachels 
en biomassa-installaties komen we naar 
verwachting maar tot 8%. De 25% in 2030 
is wel te halen als we verder gaan met de 
plannen voor 40 ha zonneweide en minimaal 2 
windturbines. 

Activiteiten 2019 - 2022

• Wij subsidiëren de Energiecoöperatie 
Duurzaam Riel-Goirle en werken nauw met  
hen samen.

Activiteiten 2020

• Wij richten een Duurzaamheidsfonds op. 

Activiteiten 2019 - 2022

• Wij stellen een communicatieplan op om 
inwoners te motiveren hun woningen te 
verduurzamen. (NB: onder voorbehoud 
van financiële mogelijkheden. In de niet-
vastgestelde Voorjaarsnota staat dit op de 
nominatie om wegbezuinigd te worden).

• Wij werken mee aan de Regionale Energie 
Klimaat Strategie (REKS) en stellen vervolgens 
op grond daarvan een lokale REKS op.

2 31
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SDG 11: STEDEN EN DORPEN ZIJN INCLUSIEF, 
VEILIG, VEERKRACHTIG EN DUURZAAM

Visie Bestuursakkoord

“Voor de toekomst van Goirle achten 
wij een gezonde en evenwichtige 
bevolkingssamenstelling op korte, 
middellange en lange termijn van  
groot belang.”

Doelen B&W

1. De gemeente Goirle beschikt over een 
toekomstbestendige duurzame woningvoorraad 
(die aansluit bij de woonbehoefte en vraag naar 
woningen). 

2. Wij willen voorkomen dat inwoners gedwongen 
worden om uit Goirle te vertrekken, omdat er 
geen passende woningen beschikbaar zijn.   

 Wij willen de mogelijkheden van de  bestaande 
woningvoorraad om tegemoet te kunnen komen 
aan de behoefte optimaal benutten. 

3. Wij richten ons daarbij in het bijzonder op de 
volgende doelgroepen:

 jongeren die zelfstandig willen wonen,
 doorstromers die zich willen verbeteren op 

de woningmarkt, ouderen die een beter bij de 
leeftijd passende woning met of zonder zorg 
nodig hebben, bijzondere doelgroepen met 
specifieke woningbehoeften.    

Indicatoren

Bevolkingssamenstelling “Waar staat je gemeente?”

Activiteiten 2019 - 2022

• We stellen jaarlijks een woningbouw- 
programma vast waarbij we de 
woningbehoefte van de Goirlenaren  als 
uitgangspunt nemen bij het bouwen en 
realiseren. 

• We houden bij de woningprogrammering 
rekening met woningen en de woonmilieus  
die door verhuizingen beschikbaar komen.

• Voorzet actualisering Antennebeleid.

2 31
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SDG 11: STEDEN EN DORPEN ZIJN INCLUSIEF, 
VEILIG, VEERKRACHTIG EN DUURZAAM

Visie Bestuursakkoord

“Onze ambitie is dat onze inwoners zich 
veilig voelen en ook veilig zijn. Wij vinden 
dat  openbare orde en veiligheid  een 
kerntaak van de gemeente is.”

Doelen B&W

1. Onze inwoners, bedrijven en eigen organisatie 
zijn weerbaar tegen ondermijnende 
criminaliteit.

2. De gevolgen van overlast van personen met 
verward gedrag tegengaan.

3. Actieve communicatie en samenwerking met 
inwoners en bedrijven over onderwerpen 
die bijdragen aan een veilige woon- en 
werkomgeving.  

Indicatoren

1. De meldingsbereidheid van onze inwoners 
neemt jaarlijks toe. Dit valt terug te zien in het 
jaarlijks aantal meldingen.

2. Het rapportcijfer dat onze inwoners geven voor 
het gevoel van veiligheid blijft gelijk of stijgt.

Activiteiten 2019 - 2022

• Er wordt eens in de twee jaar een onderzoek 
gedaan  naar het gevoel van veiligheid onder 
de inwoners. 

• Het Bibobbeleid is up to date en wordt actief 
uitgevoerd.

• Het Damoclesbeleid is up to date en wordt 
actief uitgevoerd.

• Er wordt deelgenomen aan bewoners- 
initiatieven die bijdragen aan een veilige woon- 
en werkomgeving. Te denken valt daarbij aan 
BuurtWhatsapp- en buurtpreventiegroepen.

• Er wordt actief samengewerkt met 
veiligheidspartners op casusniveau om de 
overlast van personen met verward gedrag 
tegen te gaan.

• Er wordt actief samengewerkt met 
veiligheidspartners op casusniveau om 
ondermijning tegen te gaan.

• Er wordt met de veiligheidspartners een 
gezamenlijke communicatiekalender gemaakt 
om samen de inwoners en bedrijven te 
informeren en te betrekken bij actuele 
veiligheidsthema’s.

2 31
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SDG 13: KLIMAATACTIE

Doelen B&W

1.  De fysieke leefomgeving, waaronder ook de 
openbare ruimte is klimaatbestendig en water 
robuust ingericht.

Indicatoren

1. De grootste lokale kwetsbaarheden met 
betrekking tot wateroverlast, overstromingen, 
droogte en hitte zijn geïdentificeerd.

2. De geïdentificeerde kwetsbaarheden zijn 
besproken met de stakeholders.

3. Een Uitvoeringsagenda klimaatacties is voor 
2021 opgesteld.

4. Ambitieuze en meetbare klimaatdoelstellingen 
voor de gemeente (als geheel en de eigen 
bedrijfsvoering) voor 2030; structureel budget 
voor klimaatbeleid.

Activiteiten 2019 - 2022

• Uitvoeren klimaatstresstest.
• Voeren van klimaatrisicodialogen met 

stakeholders, burgers en bedrijven.
• Opstellen Uitvoeringsagenda om 

klimaatkwetsbaarheden te verminderen.

2 31
Visie Bestuursakkoord

“Hergebruik van water en terugwinnen 
van grondstoffen uit water zijn een taak 
van het Waterschap, maar wanneer wij 
hieraan kunnen bijdragen, dan gaan wij 
dit zeker doen.”
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Goirle

PROGRAMMA 3  ‘Bedrijvigheid’



SDG 8: WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI

Visie Bestuursakkoord

“Een gezonde economie draagt bij aan 
een krachtige samenleving, bijvoorbeeld 
door het bieden van werkgelegenheid, 
maar ook dat ondernemers vanuit een 
sociale betrokkenheid kennis en kunde 
inzetten ten behoeve van verenigingen.”

Doelen

1. Bevordering van werkgelegenheid door een 
goed vestigingsbeleid voor ondernemers. 

2. Een evenwichtige detailhandelspreiding. 
3. In 2020 is het deel van de Jeugd dat geen werk 

heeft en/of geen opleiding volgt gedaald. 
4. Met behulp van city-marketing Gôolse 

geheimen gaan we van woon- naar een 
duurzame (beleef)gemeente. 

5. Als gemeente geven we het goede voorbeeld 
en voldoen we aan de baanafspraak en bieden 
we een veilige werkomgeving.

Activiteiten 2019 - 2022

• Stages bedrijfsleven in Goirle stimuleren.
• Onderzoek naar hoe de samenwerking van 

jongerenorganisaties en verenigingen en/of 
bedrijfsleven nog verbeterd kan worden. 

• We maken een plan voor sluitende aanpak 
vroegtijdig schoolverlaten en aanpak 
jeugdwerkloosheid.

• We voeren het programma Goirle aan de  
Slag uit. 

• We maken een plan voor sluitende aanpak  
re-integratievraagstuk vergunninghouders. 

• Wij stellen een nieuwe economische agenda 
op.

• Winkels zoveel mogelijk concentreren op 
en rond de Hovel maar indien daar geen 
mogelijkheden zijn, uitwijken naar de 
Tilburgseweg. 

• Meewerken aan het geven van een andere 
bestemming bij leegkomende winkels 
Tilburgseweg of op de Hovel. 

• Overleg met ondernemers.

21 3
Indicatoren

1. 80 plaatsingen op werk en 20 plaatsingen 
op onbetaalde arbeid. 

2. Jongeren tot 27 jaar die gebruik maken van  
een uitkering, krijgen binnen 4 maanden 
betaald of onbetaald werk, scholing of 
begeleiding of zorg.

3. Tevredenheid ondernemers is tenminste X% 
- MKB-onderzoek vriendelijkste gemeente -  
NB: indicator is alleen bruikbaar indien 
voldoende Goirlese ondernemers 
deelnemen aan het onderzoek.

4. Uit de opgehaalde toeristenbelasting blijkt 
een stijging van het aantal recreatieve 
overnachtingen in Goirle.

5. Het aantal leegstaande panden in de BIZ 
gebieden bedrijventerrein Tijvoort en 
Centrum Goirle neemt af.
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PROGRAMMA 4  ‘Bestuur en Organisatie’



LEREND EN RESULTAATGERICHT EN PLAT: 
AMBTELIJK VAKMANSCHAP 

Visie Bestuursakkoord

“Wij willen de wendbaarheid en 
veerkracht van de organisatie verbeteren. 
Modern en duurzaam HR-beleid vinden 
wij van groot belang. Daarbij hoort 
ruimte en verantwoordelijkheid geven 
aan medewerkers.”

Doelen B&W

1.  De organisatie is wendbaar en adaptief en 
haar medewerkers worden in staat gesteld om 
permanent te ontwikkelen.

2.  Inrichting en cultuur van de organisatie sluit 
aan bij de ambities en missie/visie van de 
organisatie en het Bestuursakkoord.

Indicatoren

1.  Mate van medewerker tevredenheid.
2.  Hoogte van het beinvloedbare ziekteverzuim 

en meldingsfrequentie.
3. Mate van klanttevredenheid.

Activiteitenprogramma 
‘Bestuur en Organisatie’

2019

• We bezien hoe onze organisatie kan worden 
ingericht om de gewenste doelen te realiseren.

2020 

• We evalueren en herijken de bestaande 
gesprekkencyclus (icm GHO).

• We ontwikkelen een strategisch opleidings-
 programma voor de medewerkers.

2021

• We organiseren een medewerker-
tevredenheidsonderzoek.

2 31

“De organisatie kent een cultuur van kwaliteitszorg, waarin (zelf)evaluatie en reflectie een centrale plaats innemen. Zij is gericht op 
permanente verbetering en beschouw fouten als data: fouten maken en bespreken is “veilig”. Het management bevordert die cultuur. 
De structuur van de organisatie is zo plat mogelijk, gericht op het maximaliseren van de speelruimte voor haar professionals.”
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ZELFBEWUST DIENEND: 
AMBTELIJK VAKMANSCHAP 

Visie Bestuursakkoord

“Onze ambities ten aanzien van de 
Gôolse democratie in combinatie 
met de naderende invoering van 
de Omgevingswet vragen om een 
profiel van een ambtenaar waarin 
communicatievaardigheden, flexibiliteit, 
een dienstverlenende instelling voorop 
staan. Wij willen een betrokken gemeente 
zijn die haar inwoners kent. Een gemeente 
die toekomstbestendig is omdat de 
woningvoorraad, het voorzieningenniveau 
en de economische weerbaarheid het 
mogelijk maken dat inwoners er plezierig 
kunnen leven. De eigen identiteit van onze 
dorpen is daarbij van belang. Wij kunnen 
en willen daar ook aan bijdragen door een 
goed bestuur te vormen, dat dienstbaar is 
aan de inwoners.”

Doelen B&W

1. Verbeteren relatie inwoner-gemeente.

Indicatoren

1.  Mate van klanttevredenheid.
2. Mate van medewerkertevredenheid.

Activiteitenprogramma 
‘Bestuur en Organisatie’

2019

• We stellen een missie/visie vast in het kader 
van het organisatieontwikkelingstraject.

2020

• We vertalen onze missie/visie in onze visie  
op dienstverlening.

2021 

• We nemen deel aan het onderzoek 
 “Waar staat je gemeente?”

2 31

“De organisatie is dienstbaar aan democratisch gelegitimeerde bestuurders en organen. Haar dienstverlening is primair gericht 
op de omstandigheden, behoeften en interactiepatronen van cliënten. De organisatie is zich tegelijkertijd bewust van haar eigen 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en de borging van politieke belangen.”
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BULK EN MAATWERK: 
AMBTELIJK VAKMANSCHAP 

Visie Bestuursakkoord

“Er mag meer uniformiteit komen in de 
kwaliteit van de dienstverlening, waarbij 
een duidelijke ondergrens benoemd moet 
worden. De ondergrens moet zo meetbaar 
mogelijk worden geformuleerd.”

Doelen B&W

1. Werkprocessen zijn helder en transparant  
en sluiten zoveel als mogelijk aan bij datgene 
wat de inwoner van ons vraagt.

2.  Digitale toegankelijkheid vergroten.

Indicatoren

1.  Mate waarin wordt voldaan aan de 
servicenormen.

Activiteitenprogramma 
‘Bestuur en Organisatie’

2019

• We ontwikkelen een visie op informatie-
management (in GHO-verband) en vertalen  
dit in een concreet Uitvoeringsprogramma.

2020 

• We herijken onze servicenormen op basis  
van onze visie op dienstverlening.

2 31

“De organisatie maakt onderscheid tussen eenvoudige en complexe dossiers en situaties en heeft op de behoeften van beide afgestemde 
robuuste werkprocessen. Bij de verwerking van bulkzaken wordt met behulp van informatietechnologie op efficiënte manier een optimale 
cliëntervaring geproduceerd.”
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POREUS: 
AMBTELIJK VAKMANSCHAP 

Visie Bestuursakkoord

“De Gôolse democratie moet leiden tot 
een hogere participatie van inwoners.” 
“Wij zien graag korte lijnen tussen 
gemeenteraad, gemeentebestuur, 
inwoners, vrijwilligers, ondernemers en 
verenigingen.”

Doelen B&W

1. De gemeente Goirle is een gewilde en 
betrouwbare partner voor andere organisaties 
binnen en buiten de overheidssector. 

2.  De gemeente Goirle is transparant, 
toegankelijk en interactief.

3.  Dienstverlening werd in 2019 gemiddeld 
gewaardeerd op een 6,8. In de volgende  
“Waar staat je gemeente?” wordt dat een 7,0.

Indicatoren

1. Resultaten uit klanttevredenheidsonderzoeken 
voor inwoners en ondernemers.

2. Aantal juridische procedures per jaar.

Activiteitenprogramma 
‘Bestuur en Organisatie’

2019 

• We starten een ontwikkelingstraject om te 
komen tot een wendbare, veerkrachtige en 
toekomstbestendige organisatie.

 
Paragraaf ‘Bedrijfsvoering’ 

2019 

• We ontwikkelen een stappenplan om de 
nieuwe communicatievisie te concretiseren.

• We ontwikkelen een visie op dienstverlening 
(zo mogelijk in GHO-verband).

• We bieden een actueel trainingsprogramma 
aan gericht op vergroten communicatieve 
vaardigheden (doorlopend).

• We belonen lerend- & ontwikkelingsgericht 
gedrag in de organisatie (doorlopend).

2 31

“De organisatie werpt zo min mogelijk muren op tussen ‘binnen’ en ‘buiten’.”

18



KOSTENBEWUST (BASIS OP ORDE): 
AMBTELIJK VAKMANSCHAP 

Visie Bestuursakkoord

“Ons ambitieniveau is niet gering. 
Eigenlijk is het beste nog niet goed 
genoeg voor onze inwoners, ware het 
niet dat wij de gemeentelijke lastendruk 
(eigenlijk) niet willen laten stijgen. 
Sterker nog, het liefst zouden wij de 
gemeentelijke lasten voor inwoners en 
ondernemingen laten dalen.”

Doelen B&W

1.  Effectief en efficiënt omgaan met menskracht 
en middelen om geen onevenredige 
gemeentelijke lastendruk bij de inwoners  
neer te leggen.

Indicatoren

1.  Het aantal medewerkers ten opzichte van 
vergelijkbare gemeenten met vergelijkbare 
opgaven en vergelijkbare output.

2.  De realisatie van begrotingsdoelstellingen.
3.  Rechtmatigheid is op orde door middel van 

goedkeurende verklaring van de accountant.

Activiteitenprogramma 
‘Bestuur en Organisatie’

2019 t/m 2022

• Focus op uitvoering van de Begrotingen.

2021

• We nemen deel aan de benchmark Berenschot.

Paragraaf ‘Bedrijfsvoering’ 

2019

• Harmonisering van de financiële administratieve 
processen met Hilvarenbeek en Oisterwijk.

• Afronden project zaakgericht werken en 
opnemen in reguliere processen.

• We optimaliseren bedrijfsprocessen zoals:
 -  InProces (zaaksysteem).
 -  Genereren (financiële) management/ 
     sturingsinformatie.

2 31

“De organisatie beseft dat zij met publiek geld werkt. Efficiency is een centrale waarde in de strategievorming. Een strakke en transparante 
bedrijfsvoering ligt aan de basis van alle werkprocessen. De controlfunctie is op orde, maar ook in proportie: zij blijft dienstbaar aan het 
bereiken van de missie. De mate van interne bureaucratisering wordt consequent gemonitord en getemd.”

19


