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GEWIJZIGDE TEKST VOORSTEL 
Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 10 
Zaaknummer: 2019-015971 

 
Onderwerp 
Nota Meedoen makkelijker maken 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
23 juni 2020 7 juli 2020   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
1. De nota “Meedoen makkelijker maken” vast te stellen als uitgangspunt voor te voeren beleid.  
2. Jaarlijks een evaluatie uit te voeren samen met de Participatieraad 
3. De financiering van de invoering van een “meedoenregeling” in 2021 te betrekken bij de 

afwegingen in het kader van de begroting 2021.  
 
Inleiding 
Op meerdere momenten en in verschillende documenten is gevraagd om een evaluatie en eventuele 
bijstelling van het minimabeleid. Bij vaststelling van de evaluatie van Goirle aan de Slag heeft uw 
raad aangegeven om de verbinding te willen maken tussen het minimabeleid, het re-integratiebeleid 
en elementen van de Inclusie Agenda.  
Gelet op de uitkomsten van het gehouden klantervaringsonderzoek stellen wij uw Raad voor om het 
bestaande beleid zoveel als mogelijk te continueren. Daarbij willen wij de communicatie gaan 
verbeteren. Met het in beeld brengen van datgene wat er al in Goirle is op het gebied van inkomen 
en arbeid en de relatie daarvan verbinden met thema’s uit de Inclusie Agenda zijn er ook zinvolle 
bouwstenen aangeleverd voor die lokale Inclusie Agenda.   
 
Argumenten 
1.1  De uitgangspunten zijn overeenkomstig het bestuursakkoord en programmabegroting 2019 
Met het minimabeleid, schulddienstverlening en re-integratie hopen we de meest kwetsbare 
inwoners te bereiken. In het bestuursakkoord staat o.a. expliciet dat armoedebestrijding 
noodzakelijk blijft. Ook willen we via het ideaal van de Inclusie Agenda bereiken dat iedereen “mee 
kan doen”.  
In de programmabegroting 2019 zijn o.a. de volgende activiteiten opgenomen  

• We maken een nieuw beleidsplan minimabeleid waarin ook aandacht is voor 
schuldhulpverlening; 

• we voeren het actieprogramma 2019 bij de Sociale Inclusie Agenda uit;  

• we bieden begeleiding gericht op het vinden en behouden van betaald of onbetaald werk 
aan personen die dat niet zelf kunnen;  

• we maken een plan voor een sluitende aanpak van vroegtijdig schoolverlaten en 
jeugdwerkloosheid;  
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Met de voorbereidingen van deze activiteiten zijn we eind 2018 begonnen met een 
klantervaringsonderzoek wat als input diende voor de evaluatie van het minimabeleid. In dezelfde 
periode heeft de brede discussie rond de Inclusie Agenda plaatsgevonden en zijn we gestart met de 
evaluatie van het re-integratiebeleid. Er zijn raakvlakken tussen thema’s van de Inclusie Agenda, het 
minimabeleid en re-integratiebeleid. Uitsluiting als gevolg van armoede of werkloosheid komen 
helaas nog vaak voor. Bij het gesprek over de Inclusie Agenda is op meerdere thema’s rond financiën 
en arbeid geconstateerd dat er veel gebeurt in Goirle op dat gebied. Uw Raad heeft gevraagd om die 
verbinding ook zichtbaar te maken i 
 
1.2  Inwoners hebben met ons meegedacht 
In het klantervaringsonderzoek Participatiewet is aan inwoners die gebruik maken van de P-wet en 
aan veel begeleidende organisaties gevraagd wat zij vinden van het minimabeleid, het re-
integratiebeleid en de dienstverlening. Uw Raad is over de uitkomsten van dat onderzoek eerder 
geïnformeerd en heeft aangegeven de uitkomsten als bouwstenen voor de evaluatie te willen 
gebruiken. Inwoners geven aan tevreden te zijn over het aanbod aan minimabeleid en re-integratie. 
Er is behoefte aan een meedoenregeling voor volwassenen. De communicatie en dienstverlening kan 
op onderdelen verbeterd worden. Deze input is verwerkt in het voorstel wat voor ligt.  
De gesprekken met een groep inwoners na het onderzoek zijn door iedereen als waardevol 
beschouwd. Dergelijke gesprekken dragen ook bij aan het gedachtegoed van een inclusieve 
samenleving.  
 
1.3  De uitgangspunten passen binnen het huidige beleid 
Er is in de nota voor gekozen om dat wat “voldoet” te behouden.  
Binnen het minimabeleid is de meedoenregeling voor volwassenen nieuw. Uw Raad heeft hier ook 
over gesproken bij de vaststelling van de begroting 2020. Voor het overige gaat het er vooral om, om 
datgene wat we aan mogelijkheden kennen breder bekend te maken. Betere en gerichtere 
communicatie zodat inwoners ook begrijpen waar het over gaat. Dat past ook in de verbetering van 
de dienstverlening.  
De aanpak die we kiezen bij Goirle aan de Slag loont. We slagen er in aan een grote groep inwoners 
perspectief te bieden door mee te doen in de samenleving: via allerlei vormen van betaald en 
onbetaald werk. Dit doen we ook samen in regionaal verband.  
Met de doorontwikkeling van ’t Loket gaan we de dienstverlening aan inwoners verbeteren, meer 
integraal en meer in spelen op de vraag. Inwoners vragen dat ook aan ons.  
De toegang van schulddienstverlening verbeteren en het structureel maken van vroegsignalering 
schulden passen binnen het huidige beleidskader en de ontwikkelingen in wetgeving.  
 
2.1. Met een periodieke evaluatie kan uw Raad de ontwikkelingen volgen 
Het is gewenst om de uitgangspunten periodiek te evalueren. Niet alleen in kwantitatief opzicht, 
maar zeker ook in kwalitatief opzicht: “wat ervaren inwoners”. Het is aan de Raad om hier invulling 
aan te geven. De Participatieraad kan hier zeker een rol in spelen. Afhankelijk van de wijze waarop de 
evaluatie wordt vormgegeven kunnen mogelijk ook ervaringsdeskundigen betrokken worden. Door 
het creëren van een veilige omgeving kunnen er goede gesprekken gevoerd worden. Eventueel kan 
dit in de bredere context van de doorontwikkeling van ’t Loket.  
 
3.1. De financiële ruimte is zeer beperkt 
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Met het aanbieden van de Voorjaarsnota voor de begroting 2021 hebben wij het financiële 
perspectief geschetst. In de begroting 2021 is € 50.000,00 opgenomen voor een te realiseren 
meedoenregeling. Vanaf 2022 is dat € 100.000,00. Onze inschatting is dat € 50.000,00 te weinig is. 
Het is aan uw Raad om bij de afweging rond de begroting 2021 te beoordelen of er incidenteel een 
extra bedrag beschikbaar gesteld wordt.  
 
Kanttekeningen 
1.1 Het is voor een belangrijk deel continuering van bestaand beleid en dus niet nieuw 
In een periode waarin een gemeente scherpe keuzes moet maken om het sociaal domein betaalbaar 
te houden past het niet om (kostbare) vernieuwingen door te voeren als het bestaande beleid 
voldoet. Dat laatste blijkt het geval te zijn volgens onze inwoners.  
 
1.2 We weten nog niet wat het gaat kosten 
Intensivering van het beleid met als doel meer mensen bereiken zal meer geld gaan kosten.  
Op basis van een globale informatie schatten we in dat we ongeveer 50% van de doelgroep nog niet 
bereiken. Als we er wel in gaan slagen om (een deel van) die groep te bereiken dan gaan de uitgaven 
stijgen. Hierin zit zeker een risico. Ook als gevolg van de coronacrisis gaan er meer inwoners een 
beroep op de verschillende regelingen doen.  
 
1.3. We kunnen ook anders besluiten 
Op basis van het beeld wat we nu hebben adviseren we om het beleid te continueren en de 
voorlichting te gaan intensiveren. Ook komt nu de meedoenregeling voor volwassenen 
nadrukkelijker voor het voetlicht. Dat leidt tot hogere kosten. We kunnen ook besluiten om het 
bestaande voorzieningenniveau te gaan inperken of de voorlichting niet te intensiveren. Gevolg 
daarvan is dat een kwetsbare groep getroffen wordt door bezuinigingen. De nadrukkelijke wens bij 
de begrotingsbesprekingen 2020 was om dat nu juist te voorkomen.  
 
Financiën 
Vooralsnog gaan we ervan uit dat de beleidsuitgangspunten van deze nota opgevangen kunnen 
worden binnen de budgettaire ruimte, met uitzondering van een eventuele meedoenregeling.  
Er zijn zeker risico’s te benoemen waaronder: 

1. We weten nog niet hoeveel een meedoenregeling voor volwassenen uiteindelijk gaat kosten 
dat is afhankelijk van keuzes aan de zijde van de gemeente maar ook van het uiteindelijke 
bereik.  

2. Het minimabeleid is in zijn algemeenheid een open eind regeling. Als we de voorlichting gaan 
intensiveren en we bereiken meer inwoners, dan zullen de kosten stijgen.  

3. De kosten van het re-integratiebeleid zijn tot nu gedekt uit het rijksbudget verhoogd met  
€ 75.000,00 aan incidentele middelen (het overschot op het budget voor uitkeringen). Die 
incidentele middelen zijn er in ieder geval in 2020 niet en naar verwachting ook de komende 
jaren niet. Ondertussen lopen de structurele lasten van het re-integratiebeleid wel op.   

4. Schuldhulpverlening is ook een open eind regeling. We willen meer mensen in een zo vroeg 
mogelijk stadium bereiken in de hoop dat we zo effectief mogelijk hulp in kunnen zetten. De 
kost gaat daarbij voor de baat uit, en die baat wordt niet zichtbaar in klinkende munt. Naar 
verwachting gaan meer inwoners in financiële problemen komen als gevolg van de 
coronacrisis en gaan daardoor de kosten van schuldhulpverlening stijgen.  
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Samenwerking 
Bij het realiseren van het re-integratiebeleid werken we in de regio o.a. samen met het 
werkgeversservicepunt Werkhart en het Jongerenpunt. De aanpak van jeugdwerkloosheid en 
vroegsignalering schulden biedt kansen voor de GOH-samenwerking.  
Bij de verdere vormgeving van inspraak van inwoners werken we nauw samen met de 
Participatieraad.  
 
Communicatie 
In samenwerking met communicatie, de participatieraad en het klantenpanel zal gewerkt worden 
aan begrijpelijke informatie. Voor de verspreiding daarvan gaan we ook meer dan tot nu toe gebruik 
maken van andere “ingangen” bij inwoners, denk aan scholen, huisartsen, wijkverpleegkundigen etc.  
 
Advies van de Participatieraad 
Het advies van de Participatieraad is ontvangen. De Participatieraad is op meerdere momenten 
betrokken geweest bij het tot stand komen van deze nota. Zij spreekt haar grote waardering uit voor 
de nota zowel inhoudelijk als voor de interactieve wijze waarop deze tot stand is gekomen. Zij is 
positief over de verbinding die er gelegd wordt tussen het minimabeleid, het re-integratiebeleid, 
schulddienstverlening en de Inclusie-agenda. Zij onderschrijft de conclusies en aanbevelingen in de 

nota en wil graag betrokken worden bij de evaluatie.  
 
Vervolg 
Na het besluit van uw Raad zal vooruitlopend op de discussie over de begroting 2021 gewerkt 
worden aan een meedoenregeling. Uiteraard bespreken wij die ook met de Participatieraad.  
Samen met de Participatieraad en de groep inwoners die zich eerder heeft aangemeld onderzoeken 
we of een structureel overlegplatform ingesteld kan worden.  
De verdere uitvoeringselementen worden uiteraard opgepakt.  

 
 
 
Bijlagen 
Nota Meedoen makkelijker maken 
Advies Participatieraad 
 
 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2020 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 7 juli 2020. 
 

1. De nota “Meedoen makkelijker maken” vast te stellen als uitgangspunt voor te voeren 
beleid.  

2. Jaarlijks een evaluatie uit te voeren samen met de Participatieraad 
3. De financiering van de invoering van een “meedoenregeling” in 2021 te betrekken bij de 

afwegingen in het kader van de begroting 2021.  
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 

 


