
Amendement  
Betrekken van ingezetenen bij het beleid 
Art. 27 Reglement van Orde 

   
 

Datum raadsvergadering: 5 juli 2022 

Raadsvoorstel: Vaststelling Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2022  

  

 

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor: 

 

Beslispunt 1 wordt als volgt gewijzigd: 

 
1.  de ‘Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2022’ gewijzigd vast te 

stellen, met inbegrip van de volgende wijzigingen:  

 

Artikel 31 wordt gewijzigd in: 

 

Artikel 31: Betrekken van ingezetenen bij het beleid  

1. Het college betrekt ingezetenen van de gemeente, waaronder in ieder geval cliënten 

of hun vertegenwoordigers, bij de voorbereiding van het beleid betreffende 

participatie en inkomen, overeenkomstig de krachtens artikel 150 van de 

Gemeentewet gestelde regels met betrekking tot de wijze waarop inspraak wordt 

verleend.  

2. Het college stelt ingezetenen vroegtijdig in de gelegenheid voorstellen voor het 

beleid betreffende participatie en inkomen te doen, advies uit te brengen bij de 

besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende participatie en 

inkomen, en voorziet hen van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen 

vervullen.  

3. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen kunnen deelnemen aan periodiek overleg, 

waarbij zij onderwerpen voor de agenda kunnen aanmelden, en dat zij worden 

voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie 

en ondersteuning.  

4. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de in het eerste tot en met het derde 

lid genoemde bepalingen zijn geregeld in de Verordening participatieraad gemeente 

Goirle. 

 

Toelichting: 

De gemeente is verantwoordelijk voor het betrekken van ingezeten bij het beleid. Door te 

verwijzen naar de Verordening participatieraad lijkt het alsof de participatieraad hiervoor 

verantwoordelijk is. De participatieraad voelt zich onvoldoende in staat om ingezetenen te 

betrekken bij het beleid omdat men hiervoor te weinig tijd krijgt of informatie eerst onder 

embargo ontvangt. De participatieraad wenst dat vanuit de gemeente hierover ook meer 

wordt gecommuniceerd. 

Door de tekst van de huidige verordening te blijven gebruiken is in ieder geval duidelijk dat 

de gemeente de verantwoordelijkheid draagt voor het betrekken van ingezetenen bij het 

beleid. 

Ondertekening en naam: 

Erik Schellekens 
Lijst Riel Goirle   

   



 


