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Beste Berry, 
 
Naar aanleiding van ons gesprek hedenmiddag heb ik het nieuwe bestuursakkoord doorgenomen, 
welke dinsdag 15 mei 2018 ter bespreking staat op de agenda van de beeldvormende vergadering 
van de gemeenteraad.  
 
De participatieraad voorziet het college en de raad gevraagd en ongevraagd van advies over 
ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk Wmo-, participatie- en jeugdbeleid. Het 
belang/ het perspectief van de cliënt e/o kwetsbare burger van onze gemeente is bij onze adviezen 
leidend.  
 
Naar aanleiding van het bestuursakkoord wil ik, als voorzitter van de Participatieraad Goirle, graag 
enkele aandachtspunten meegeven aan de raad. Ik doe dit op persoonlijke titel omdat de snelheid van 
reageren ons geen gelegenheid geeft om als Participatieraad tot een afweging te komen. Het is ook 
geen formeel advies, het betreft aandachtspunten, voortkomend uit ervaringen, opgedaan tijdens de 
vele gesprekken met cliënten, belangengroepen, vrijwilligers, professionals etc., van de afgelopen 3 
jaar. Ik hoop en vertrouw erop dat de gemeenteraad deze in haar afwegingen mee wil nemen. 
 
Ik beperk me hierbij tot hoofdstuk 1, paragraaf 1.1, omdat deze het sociaal domein betreft, het 
adviesterrein van de Participatieraad. 
 
1.1.1 't Loket 

- De inleidende zinnen slaan de spijker op z'n kop. Snel en adequaat helpen is van groot 
belang. De doorontwikkeling van de organisatie van 't Loket, daar staat de Participatieraad 
achter. Dit is nodig. Daarin zijn vele keuzes mogelijk. Preventie is belangrijk, maar de toegang 
tot zorg goed en snel organiseren, blijft ons inziens de belangrijkste kerntaak. Naast 
doorontwikkeling is er daarom naar mijn mening ook aandacht nodig voor heel simpele zaken 
als bekendheid en vindbaarheid. Mensen weten echt de weg nog niet altijd te vinden naar 't 
Loket op het moment dat zij zorg nodig hebben.  

- Wat betreft maatwerk voor zorg: wij zijn groot voorstander van het contracteren van een breed 
zorgaanbod, zodat pgb's alleen ingezet hoeven worden als cliënten het persé zelf willen en 
het zelf ook goed kunnen organiseren. Niet omdat dat de enige manier is om de hulp te 
krijgen die voor hen passend is.  

- Een scherpe inkoop vind ik ook belangrijk, goed contractbeheer na de inkoop is minstens zo 
belangrijk. Komen de zorgaanbieders de afspraken na en leveren zij kwaliteit? Dit moet naar 
mijn mening (beter) gemonitord gaan worden. De kwetsbare groep die hulp ontvangt 
(maatwerk) zal niet snel klagen. Zij zijn toch afhankelijk van de hulp die zij krijgen. Ik vind dat 
contractbeheer nog te weinig aandacht krijgt, zowel in de huidige praktijk als in het 
bestuursakkoord.  

 
1.1.3 Jeugd 

- De Participatieraad heeft meerdere malen met jongeren gesproken die de overgang van 18- 
naar 18+ zeer groot vonden. Dat er, indien nodig, ook bij 18+ zorg en ondersteuning geboden 
kan worden, is heel waardevol.  

- Bij de jeugd is een kopje 'participatie' ook op zijn/ haar plaats. Immers, er zijn jongeren buiten 
beeld - omdat ze geen recht hebben op een uitkering - die hulp nodig hebben (activering en 
begeleiding) om aan het werk te komen. Aandacht hiervoor mis ik in het bestuursakkoord. 



(NB: Bij 1.1.5 Inclusie-agenda wordt het voorbeeld genoemd van begeleiding van een partner. 
Dat vinden wij een goede zaak. Maar er kunnen meer huisgenoten zijn die begeleiding nodig 
hebben, bv. kinderen of ouders. Het hele gezin moet feitelijk in beeld zijn). 

- Ook zou ik ervoor pleiten om kindermishandeling expliciet te noemen. Er is een regionale 
taskforce kindermishandeling in de regio Hart van Brabant. Scholen en sportverenigingen zijn 
plaatsen waar kinderen vaak een vertrouwenspersoon hebben in de vorm van een leerkracht 
of trainer. Herkennen zij de signalen en durven zij in actie te komen? Bij 1.1.6 'sport' wordt wel 
als actiepunt vroeg signaleren opvoedingsproblematiek genoemd. Daar kan 
kindermishandeling onder vallen. Anderzijds: hoe bewaken sportverenigingen de veiligheid 
van kinderen om in een veilige omgeving te sporten, zonder risico op misbruik/ intimidatie? Ik 
vind het heel waardevol dat sport nadrukkelijk genoemd wordt, maar zou er graag aan willen 
toevoegen dat een veilig sportklimaat voor kinderen geborgd moet worden en dat hier in het 
bestuursakkoord ook aandacht aan gegeven wordt. Bijvoorbeeld door de sportverenigingen 
hierbij ondersteuning te bieden. 

 
Naast bovenstaande aandachtspunten wil ik vermelden dat ik het bestuursakkoord met grote interesse 
heb gelezen. Ik zie dat wordt voortgebouwd op een stevig fundament wat de afgelopen jaren is 
opgebouwd en waar veel mensen hun schouders onder hebben gezet. Het bestuursakkoord getuigt 
van duurzaamheid op het sociaal domein.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
Marianne Backx, voorzitter Participatieraad Goirle 
 
 


