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 Raadsvoorstel    GEAMENDEERD 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2016-003846 
Onderwerp 
Prioriteiten Inclusie Agenda – prioriteiten 2020-2021 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
4 september 2020 15 december 2020   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel  
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 Inclusieagenda als eerste op te pakken.  
 

Inleiding 
De Inclusie Agenda is op 9 april 2019 besproken in een oordeelsvormende vergadering van de 
gemeenteraad. Het college heeft toen op zich genomen om met een voorstel te komen over de 
prioritering van alle verbeterpunten die in de Inclusie Agenda staan. Het is daarna even stil geworden 
als gevolg van ambtelijke capaciteitsproblemen en vervolgens de coronacrisis. Daarbij merken wij 
overigens wel op dat wij op alle terreinen volop aandacht hebben voor inclusie.  
 
Bij de uitvoering van al ons werk houden wij er rekening mee dat iedereen gebruik moet kunnen 
maken van onze voorzieningen en hulp en ondersteuning moet krijgen wanneer dat nodig is. Een 
goed voorbeeld daarvan is het Sportakkoord dat wij recent hebben gesloten. Daarin is expliciet 
aandacht voor het mogelijk maken van sporten door mensen met een beperking.   
 
De raad heeft voor 2020-2021 budget beschikbaar gesteld voor extra capaciteit zodat er voor de 
komende twee jaar ruimte is om o.a. de Inclusie Agenda op te pakken en daardoor nog meer focus 
aan te brengen. In dit voorstel leest u waarom het college twee beleidsterreinen prioriteit wil geven 
terwijl er een veel groter aantal verbeterpunten over de volle breedte van het sociaal domein zijn 
geformuleerd. Wij willen nu eerst (nog meer) garen op de klos zien in plaats van opnieuw tijd en 
energie stoppen in evalueren, herijken en stukken schrijven.  
 
Wij hebben het concept-raadsvoorstel voorgelegd aan de Participatieraad om advies in te winnen. 
De Participatieraad mist in het raadsvoorstel de bredere context voor de inclusieve samenleving 
maar zij stemt wel in met de prioriteiten die in dit raadsvoorstel voorliggen. Dit advies treft u als 
bijlage bij dit raadsvoorstel aan.  
 
Argumenten 
1.1 Financiële inclusie is topprioriteit overeenkomstig het advies van de Participatieraad  
Na afstemming met belangengroeperingen heeft de Participatieraad in april 2019 gevraagd om het 
thema financiële toegankelijkheid als eerste te gaan uitwerken. Als onderdeel van de nota “Meedoen 
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makkelijker maken”, die op 7 juli 2020 door uw raad is vastgesteld, is in beeld gebracht wat er al door 
de gemeente gebeurt op dit terrein en is voorgesteld om het beleid op dit terrein enerzijds te 
continueren en de voorlichting te intensiveren en anderzijds een meedoenregeling voor volwassenen 
te introduceren. Financiële toegankelijkheid is gekoppeld aan het activeringsbeleid. Betaald werk 
genereert ook inkomen en beide zijn gericht op “meedoen”. Beide hebben ook een relatie met de 
inclusieagenda. Dat is verder uitgewerkt in de genoemde nota.   
 
1.2 De Participatieraad zegt hierover het volgende: 

“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.” 
 
2.1 De gemeenteraad heeft tijdens haar werkconferentie van 25 januari 2020 jongeren genoemd als 
topprioriteit voor de lange termijn inclusie.  
Tijdens de werkconferentie van de raad is het onderwerp Duurzaamheid benoemd als prioriteit. 
Onderdeel daarvan is voor de raad ook inclusie. Daarbij is uitgesproken dat de focus moet liggen op 
jongeren en dan met name op preventie omdat het gaat om toekomstig duurzaam geluk voor 
iedereen. Om dat te bereiken moeten we beginnen met jongeren bovenaan te zetten bij de 
uitvoering van de Inclusie Agenda. 
 
In de Inclusieagenda staan drie verbeterpunten in het hoofdstuk Jeugd: 
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 

 
Dit zijn concretere punten als de algemene richting die tijdens de werkconferentie is besproken. Wij 
stellen toch voor om als eerste met deze drie verbeterpunten aan de slag te gaan omdat ze zijn 
aangedragen vanuit de belangenorganisaties. Daarnaast bekijken wij bij de andere onderwerpen bij 
het kopje Jongeren  steeds of het voldoende is om de voortgang van de acties te volgen of dat we er 
alsnog een verbeterpunt van maken. Gelet op verbeterpunt 2 betrekken wij daar jongeren actief bij.  
 
Hier ligt overigens ook een relatie met “meedoen makkelijker maken” waar het gaat om de 
verbinding met het Jongerenpunt, vooral gericht op advisering op het gebied van werk, inkomen en 
scholing.  
 
 
2.2 De Participatieraad zegt hierover: 
“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.” 
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Kanttekeningen 
1.1 En 2.1 Er staan nog veel meer verbeterpunten in de Inclusieagenda die ook belangrijk zijn  
Er staan heel veel belangrijke en noodzakelijke verbeterpunten in de Inclusieagenda. Het liefst 
zouden wij alles tegelijk aanpakken. Dat vraagt echter zoveel capaciteit dat het niet mogelijk is om 
alles gelijktijdig te doen.  
 
Financiën 
Wij gaan er voorlopig van uit dat wij de uitwerking van de Inclusieagenda binnen de bestaande 
budgetten kunnen oppakken. Gelet op onze moeilijke financiële situatie is dat ook noodzakelijk. Dat 
neemt niet weg, dat wij – als het echt niet anders kan - terug komen bij uw raad voor aanvullend 
budget. Bij de nota “meedoen makkelijker maken” gaan we in de uitwerking ook expliciet in op de 
financiële consequenties van bepaalde keuzes, ook in het licht van een eventuele meedoenregeling 
voor volwassenen.  
 

 
Samenwerking 
N.v.t.  
 
Communicatie 
De Participatieraad heeft dit raadsvoorstel tijdens een ambtelijk overleg besproken, waarna zij 
schriftelijk advies hebben uitgebracht.  
 
Vervolg 
Aan prioriteit 1 wordt volop gewerkt. Met het uitwerken van prioriteit 2 zijn wij in augustus van start 
gegaan omdat toen onze nieuwe tijdelijke medewerker is begonnen.  
 
Bijlagen 
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.  
 
Gelet op de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 

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 als eerste op te pakken.  

3. Fysieke toegankelijkheid en veiligheid als prioriteit 3 voor 2020-2021 te benoemen en de 
daarbij  behorende  verbeterpunten uit de inclusie agenda op te pakken. 

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 15 december 2020. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 

 

 
 
 
         
 
 


