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Aanleiding 
In juni 2020 is met de Participatieraad Goirle het concept raadsvoorstel “ prioriteiten inclusie agenda – 
prioriteiten 2020-2021 gedeeld. Ter eventuele aanvulling van dit concept is aan de Participatieraad 
Goirle advies gevraagd. In het concept raadsvoorstel is ruimte gemaakt om het advies van de 
participatieraad integraal op te nemen. Graag wil de Participatieraad haar advies separaat aanbieden. 
 
De adviesaanvraag luidt als volgt:  Kan de Participatieraad zich vinden in het raadsvoorstel en welke 
aanvullingen en/of opmerkingen vindt men behartenswaardig? 
 
Aan de raad wordt voorgesteld: 
1. De uitvoering van de nota “meedoen makkelijker maken” als prioriteit 1 voor 2020-2021 te 

benoemen; 
2. Inclusie van jongeren als prioriteit 2 voor 2020-2021 te benoemen en daarbij de 

verbeterpunten uit de inclusie agenda als eerste op te pakken.  
 
Reactie Participatieraad 
De Participatieraad heeft al bij verschillende gelegenheden gereageerd op de inclusie agenda.  In 
2019 hebben wij onder andere geadviseerd randvoorwaarden op te stellen om burgers bij de 
beleidsontwikkelingen aangaande de inclusieve samenleving te betrekken. Ook op de onderwerpen 
die nu als prioriteit worden voorgesteld is al verschillende keren door de PR gereageerd, zoals bij de 
Voorjaarsnota, het Jaarplan 2021 en in het advies inzake de regeling “Meedoen makkelijker maken”. 
Wij missen in dit voorstel de bredere context voor de inclusieve samenleving. Hoe worden de burgers 
erbij betrokken, wat zijn de inhoudelijke doelstellingen en ligt het accent niet te veel op de beheersing 
van de kosten.  
Wij vinden het jammer dat ook nu weer 2 onderwerpen als prioriteit worden voorgesteld zonder dat 
hetgeen in het verleden over inclusie agenda is gezegd impliciet wordt meegenomen. 
 
Over de nu voorgelegde punten wil de PR het volgende zeggen: 
ad 1.  
De PR heeft op 9 juni 2020 een advies uitgebracht op de nota “ Meedoen makkelijker maken”. Wij 
willen dan ook hier niet in herhaling vallen. Wel willen we nogmaals benadrukken dat diverse 
belangengroepen hebben aangegeven betrokken te willen worden bij de uitvoering van deze nota, 
zeker daar waar financiële inclusie centraal staat. De Participatieraad ondersteunt ook de 
geïntegreerde werkwijze zoals in de nota “ Meedoen makkelijker maken” wordt voorgesteld. 
 
ad 2. 
De gemeenteraad heeft, naar aanleiding van de werkconferentie in januari 2020,  jeugd genoemd als 
topprioriteit voor duurzame inclusie en breekt een lans voor preventie.  In het raadsvoorstel wordt dit 
nader geconcretiseerd in drie punten: 
1. De digitale en fysieke vindbaarheid van ’t Loket; 
2. Jongerenparticipatie bij het opstellen van beleid; 
3. De toegankelijkheid van basisschool ’t Schrijverke voor mensen met een beperking. 
 
De Participatieraad onderschrijft zowel het belang van preventie, zoals genoemd door de 
gemeenteraad, als de concretisering zoals genoemd in het raadsvoorstel. Verdere concretisering van 
het wat brede begrip “ preventie” verdient ons inziens aandacht. De Participatieraad en in het 
bijzonder de werkgroep jeugd  wil graag bij de verdere ontwikkeling van dit beleid betrokken worden. 



Minstens zo belangrijk vindt de Participatieraad het dat in het hele proces jeugd en jongeren zelf 
betrokken worden. Voor een geslaagde uitvoering is dit wezenlijk van belang. 
 
Tenslotte ondersteunt de Participatieraad de gedachte dat inclusie een belangrijk bespreekpunt zal 
vormen bij de behandeling van de nieuwe uitvoeringsagenda “ Back to Basics” komend najaar.  
 
 
Advies 
Met inachtneming van bovenstaande aandachtspunten stemt de Participatieraad Goirle in met het 
raadsvoorstel. 


