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Inclusie Agenda 13-12-2018 1. Voorstel

Geachte leden van KBO Goirle, Seniorenbelangen Riel en Platform Gehandicapten,

Met deze brief sturen wij u een geactualiseerde Inclusie Agenda. De gemeente Goirle wil 
graag dat iedereen kan meedoen in onze samenleving. Daarom is eind 2017 met behulp van 
KBO Goirle, Seniorenbelangen Riel, Platform Gehandicapten Goirle Riel en de 
Participatieraad Goirle een Inclusie Agenda opgesteld.

De eerste inventarisatie van aandachtsgebieden en verbeterpunten die hierin zijn 
opgenomen zijn inmiddels aangepakt of er wordt op dit moment aan gewerkt. U kunt dit 
bekijken in de geactualiseerde Inclusie Agenda die als bijlage is meegestuurd.

Selectie van verbeterpunten
Het aantal verbeterpunten is nog groot. We willen daarom graag inventariseren met welke 
verbeterpunten uit de geactualiseerde Inclusie Agenda in 2019 kan worden gestart. De 
verantwoordelijke wethouder Marijo Immink start samen met de Participatieraad Goirle het 
proces om de verbeterpunten te selecteren. De participatieraad heeft een signalerende, 
luisterende en vragende rol. Zij is onpartijdig en waarborgt het algemene belang.

De wethouder en de participatieraad doen u een voorstel om een volgorde aan te brengen 
in de reeds samengestelde lijst van verbeterpunten. Aan u als KBO Goirle, Seniorenbelangen 
Riel en Platform Gehandicapten Goirle Riel (de partijen die de inclusie agenda mee hebben 
opgesteld) vragen wij om verbeterpunten mee te selecteren. In bijlage 1 bij deze brief
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lichten we het voorstel alvast toe. De griffie van de gemeente Goirle neemt contact met u op 
om indien nodig een toelichting te geven op het voorstel.

Oproep aan alle belangengroepen om verbeterpunten mee te selecteren 
In het aanbrengen van volgorde in de lijst van de verbeterpunten streven wij naar een breed 
maatschappelijk draagvlak. We hechten veel belang aan de kennis en ervaring van 
belangengroepen in Goirle en Riel en doen daarom graag een beroep op hun medewerking. 
We realiseren ons dat het overzicht van belangengroepen (zie bijlage 3) niet compleet is. 
Desalniettemin is elke belangengroep van harte uitgenodigd om inbreng te leveren. Wij 
verzoeken de belangengroepen om vóór 15 januari 2019 contact op te nemen met de griffie 
van de gemeente Goirle via gemeenteraad(5)goirle.nl.
Gezamenlijk met de belangenorganisaties, de gemeenteraad, KBO Goirle, Seniorenbelangen 
Riel, Platform Gehandicapten Goirle Riel én onze inwoners gaan we de uitdaging aan om 
met elkaar keuzes te maken voor onze samenleving.

Tenslotte
Als u hulp nodig heeft in de voorbereiding, indien u graag wilt afstemmen of overleggen, als 
u meer duidelijkheid wenst over de beeldvormende avond én voor al uw overige vragen en 
opmerkingen kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeente Goirle via 
gemeenteraad(5)goirle.nl.

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking.

Met vriendelijke groet,
Namens de Participatieraad en het College van Burgemeester en Wethouders



Bijlage 1 Voorstel aan KBO Goirle, Seniorenbelangen Riel en Platform Gehandicapten Goirle 
Riel om in 4 stappen volgorde aan te brengen in de samengestelde lijst van verbeterpunten.

Stap 1
Wij vragen u om met uw eigen achterban maximaal 5 verbeterpunten te selecteren die u 
het allerbelangrijkst vindt. Dit zijn de 5 punten, die volgens u als eerste uitgevoerd dienen te 
worden.
Mail maximaal 5 verbeterpunten uiterliik 25 januari 2019 aan simone. tromp(a)aoirle.nl. Als u 
meer tijd nodig heeft om met uw achterban te overleggen, wilt u dan aangeven hoeveel tijd 
u wenst.

Stap 2
Op dinsdag 5 februari organiseren we een beeldvormende avond voor de raad, het college 
en alle belangengroepen (let op: deze datum is onder voorbehoud van de regiegroep). 
Uiteraard worden ook onze inwoners uitgenodigd. Elke belangengroep licht kort haar 
belangrijkste verbeterpunten toe. U geeft de raad, het college, de participatieraad, de 
inwoners en elkaar informatie. Na elke presentatie krijgen de aanwezigen de gelegenheid 
om vragen te stellen aan de belangengroepen. Wij zullen t.z.t. nog contact met u opnemen 
om deze avond samen voor te bereiden.
Het doel van deze avond is in beeld krijgen welke belangen er zijn en welke belangen 
mogelijk worden gedeeld. We geven iedereen de gelegenheid om open en transparant 
informatie te delen en argumenten te wisselen. Er wordt deze avond geen keuze gemaakt en 
er wordt geen volgorde bepaald.

Stap 3
Op 26 februari 2019 organiseren we een oordeelsvormende avond (mits de regiegroep uit 
de gemeenteraad hiermee akkoord gaat). Op basis van alle informatie die u schriftelijk en 
mondeling heeft aangeleverd kunnen de raadsleden met elkaar in gesprek gaan en een 
mening vormen.
Het doel van deze avond is dat raadsleden met elkaar in debat gaan en aangeven welke 
verbeterpunten uit de geactualiseerde Inclusie Agenda zij het meest belangrijk vinden. U 
bent uiteraard van harte welkom om als toehoorder aanwezig te zijn.

Stap 4
In een raadsvoorstel wordt beschreven welke verbeterpunten uit de geactualiseerde Inclusie 
Agenda worden opgepakt en in welke volgorde. Het raadsvoorstel is gebaseerd op de door u 
geselecteerde verbeterpunten, op de beeldvormende avond en de oordeelsvormende 
avond. Het raadsvoorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De 
participatieraad brengt advies uit bij het raadsvoorstel.
Het doel is dat iedereen kan meedoen in onze samenleving. Samen met u streven we naar 
een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak voor de geselecteerde verbeterpunten uit 
de Inclusie Agenda.

Let op: Wij vragen uw begrip voor de het volgende. Hoewel we waarde hechten aan alle 
door u genoemde verbeterpunten kan het zo zijn dat uw verbeterpunt niet wordt 
geselecteerd. Ook vragen wij u om er rekening mee te houden dat andere verbeterpunten 
hoger op de lijst kunnen komen dan de verbeterpunten die u met uw achterban heeft 
voorgesteld.



Bijlage 2 Overzicht belangengroepen

Deze brief is ter kennisname gestuurd aan onderstaande belangengroepen in Goirle en Riel. 
Deze en alle andere belangengroepen uit Goirle en Riel kunnen zich aanmelden om gebruik 
te maken van de inspraak. Partijen die een zakelijke relatie hebben met de Gemeente Goirle 
krijgen niet de mogelijkheid om gebruik te maken van de inspraak.

Belangengroepen /

contacten

Mailadressen

1 KBO Goirle kbogoirle@gmail.com

kbogoirlevz@gmail.com

2 Seniorenbelang Riel secretariaat@sb-riel.nl

voorzitter@sb-riel.nl

3 Platform Gehandicapten Goirle
Riel

info@contourdetwern.nl

brigitdekort@gmail.com

4 Platform Minima Goirle Riel platformminima.goirle@gmail.nl

f.greve@ziggo.com

5 Stichting Formulierenbrigade Formbrig.goirle@gmail.com

Diik2080@gmail.com

a.elsacker@outlook.com

6 Werkgroep Opvang
Statushouders

rambags@home.nl

kloegronald@gmail.com

liabertens@contourdetwern.nl

7 KVG Goirle, netwerk van- en
voor vrouwen

vvanpoppel@ziggo.nl

8 Vrouwengespreks- en 
activiteitengroep

Mariannelandl@live.nl

9 Woon- & zorgcentra

Centrale Cliëntenraad Thebe
(t.a.v. cliëntenraden Elisabeth 
& Guldenakker)

Sandrien.verhoeff@thebe.nl

Cliëntenraad Thebe lianne.kuijpers@thebe.nl
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Wijkverpleging

10 Mensen met een beperking

Steunpunt Aangepast Sporten mieke.couwenberg (Stilburg.nl

Stichting Sportgroep 
Gehandicapten Goirle

maimkonings(Shetnet.nl

11 PGWG Platform Gezondheid &
Welzijn Goirle

m.knegtel(Shome.nl

info(Spgwg.nl

12 Dorpscollectief Zorg & Welzijn
Riel

info(Sdorpscollectiefriel.nl

13 Sterk Huis

Cliëntenraad cliënten raad (Ssterkhuis.nl

MaaikeBruiinckx(Ssterkhuis.nl

14 Peuterspeelzalen

t.a.v. medezeggenschaps- cq.
ouderraden

cdams(Stangent.nl

info(Sde-avonturiers.nl

info(S kdvdevlinderboom.nl

InfofSkinderoDvanghumanitas.nl

15 Basis Onderwijs

t.a.v. MR oudergeledingen info(Sedu-lev.nl

t.a.v. MR oudergeledingen info.kleineakkers(Stangent.nl

t.a.v. MR oudergeledingen info(Sbs-vonder.nl

t.a.v. MR oudergeledingen info(Sobsdenbongerd.nl

t.a.v. MR oudergeledingen info (Sschriiverke.nl

t.a.v. MR oudergeledingen regenboog(Sskbg-goirle.nl

t.a.v. MR oudergeledingen info(Skameleon-goirle.nl

t.a.v. MR oudergeledingen debron-goirle(Shetnet.nl

16 Middelbaar Onderwijs

MR oudergeledingen info(Smillhillcollege.nl



MR oudergeledingen info@sgdekevzer.nl

17 Kind & Jeugd

Mainframe / Stichting Jong bramthewissen(5)mainframel01.nl

anitalemmers@mainframel01.nl

Stichting Leergeld info@leergeld-goirle-riel.nl

vriiwilligers@ivwgoirle.nl

Scouting info@scoutinggoirle.nl

info@scoutingriel.nl

Brandweer info@ieugdbrandweergoirle.nl

Jongerensoos JOKO aniamoonen (Shome.nl

Kinderdagverblijf info(Skdvdevlinderboom.nl

Platform Belangengehartiging 
Cliënten Jeugdzorg regio
Midden-Brabant

Sief.zeebregts(Soutlook.com

Kinderopvang info(Sde-avonturiers.nl

info@kober.nl

regiomiddenbrabant(Skinderopvanghumanitas.nl

info(Skddevlinderboom.nl

Leerbedrijf voor jongeren met 
beperking

Desmaakmakers.goirle^)ama rant.nl

18 Ondernemers Centrum Goirle
t.a.v. dhr. Rob van Amelsfoort

centrummanager@centrumgoirle.nl

19 Diamantgroep

t.a.v.Ondernemingsraad

info@diamant-groep.nl

Bijlage 3 Geactualiseerde Inclusie Agenda
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