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Onderwerp 
Inclusie agenda 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
30 januari 2018 13 maart 2018   

 
Aan de gemeenteraad, 
 
Voorstel 
De raad voor te stellen om: 
1. Kennis te nemen van de verbeterpunten uit de inclusie agenda 
2. In te stemmen met een gefaseerde uitwerking van de inclusie agenda 
3. In een informeel gezamenlijk overleg tussen raad, college, Participatieraad en andere 

belangenorganisaties de prioritering van de verbeterpunten te bepalen. 
 
 
Inleiding 
De raad heeft in 2016 via een motie verzocht om een inclusie agenda op te stellen. De inclusie 
agenda moet ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Na inventarisatie en 
overleggen met de Participatieraad en andere belangenorganisaties is er nu een inclusie agenda met 
als ondertitel "een eerste inventarisatie" opgesteld. De raadsvergadering van maart is de laatste 
mogelijkheid voor de verkiezingen om hierover met de raad die de opdracht heeft gegeven, nog van 
gedachten te wisselen. 
 
Argumenten 
1.1  De verbeterpunten vragen om nadere uitwerking voordat er een besluit over genomen kan 
worden.  
Het gaat om algemene verbeterpunten ten aanzien van bewustwording, toegankelijkheid, 
beleidsvorming, participatie en veiligheid. Daarnaast zijn er op het terrein van de WMO, Jeugd en 
Arbeid specifieke verbeterpunten genoemd. Deze verbeterpunten zijn opgehaald uit intern 
onderzoek en aangevuld uit gesprekken met de Participatieraad en andere belangenorganisaties. 
Sommige verbeterpunten vragen om aanvullende voorlichting over voorzieningen die wij als 
gemeente aanbieden. Anderen vragen om concreet onderzoek naar bijv. het verbeteren van de 
toegankelijkheid van gebouwen. Op grond van de nadere uitwerking van een verbeterpunt kan 
vervolgens beter onderbouwd worden besloten om een verbeterpunt uit te voeren.  
 
1.2 De concept-inclusie agenda is met diverse belangenorganisaties besproken.  
De concept-inclusie agenda is besproken met de Participatieraad, de KBO Goirle, het Seniorenbelang 
Riel en het Platform Gehandicapten. De eerste vier hebben aangegeven in te stemmen met deze 
eerste inclusie agenda met daarbij wel de kanttekening dat zij er veel belang aan hechten om bij het 
vervolgtraject traject betrokken te zijn. Het Platform Gehandicapten heeft op het moment van 
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schrijven van dit advies nog niet gereageerd. Wanneer deze reactie nog komt, zult u daarover 
geïnformeerd worden.  
 
2.1 In de inclusie-agenda staan heel veel verbeterpunten 
Het aantal verbeterpunten is groot. De inclusie agenda is een nieuwe taak waar in de ambtelijke 
capaciteit nog geen rekening mee is gehouden. Voor het opstellen van deze eerste inclusie agenda is 
geprobeerd om het daar toch in in te passen met wel als gevolg dat het lang heeft geduurd voordat 
dit voorstel er lag. 
 
3.1 De mogelijkheden om verbeterpunten te realiseren zijn niet onbeperkt 
Het doel van de inclusie agenda om onze samenleving zo inclusief mogelijk te maken, sluit naadloos 
aan bij de doelen uit Back to Basics. Uit de inclusie agenda blijkt ook al dat we veel doen. Veel 
onderwerpen zijn opgenomen, met de aanbeveling om te volgen of acties die we hebben ingezet, 
blijven bijdragen aan ons gewenste resultaat. Het is echter niet denkbaar dat de raad ongelimiteerd 
geld en capaciteit zal kunnen inzetten om alle verbeterpunten op korte termijn aan te pakken. 
Daarom is het noodzakelijk om een prioritering daarin aan te brengen. Gelet op de grote inbreng van 
Participatieraad en andere belangenorganisaties en gelet op de intentie van de raad om andere 
werkwijzen te gaan hanteren, lijkt  het een goede aanpak om in een informeel gezamenlijk overleg 
tot zo'n prioritering te komen.  
 
3.2 De Participatieraad dringt aan op een gezamenlijk overleg.  
Er is het afgelopen jaar op verschillende momenten contact en overleg geweest met de 
Participatieraad. Zij hebben veel input geleverd en hebben de wens geuit om hierover te praten met 
de gemeenteraad.  
 
Kanttekeningen 
3.1  Het is nodig om goed aan verwachtingenmanagement te doen. 
In een gezamenlijk overleg kan zoveel enthousiasme ontstaan dat de verwachting wordt gewekt dat 
er meteen grootse dingen gaan gebeuren. En ook dat het tempo waarin de verbeterpunten worden 
opgepakt, hoog is. Mocht dat het geval zijn, dan zal alsnog om een extra werkbudget en tijdelijk extra 
capaciteit moeten worden ingezet.  
 
Financiën 
Op dit moment zijn er nog geen kosten verbonden aan dit voorstel.  
 
Samenwerking 
 Er is geen samenwerking gezocht met Hilvarenbeek en Oisterwijk omdat we de specifiek Goirlese 
problemen hebben geïnventariseerd. Dat neemt niet weg dat bij de oplossingsrichtingen die uit 
nader onderzoek naar voren zullen komen, er wel degelijk samenwerkingskansen kunnen ontstaan.  
 
Communicatie 
Er heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden. Diverse concepten zijn toegestuurd en van opmerkingen 
voorzien. De Participatieraad en anderen hebben actief meegedacht.  
 
Vervolg 
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Het informele gezamenlijke overleg zal georganiseerd worden na de gemeenteraadsverkiezingen van 
maart 2018. 
 
Bijlagen 
Inclusie agenda gemeente Goirle 
 
 
 
 
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. 30 januari 2018 
 
gelezen het advies van de Commissie Welzijn d.d. 20 februari 2018; 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
1. Kennis te nemen van de verbeterpunten uit de inclusie agenda 
2. In te stemmen met een gefaseerde uitwerking van de inclusie agenda 
3. In een informeel gezamenlijk overleg tussen raad, college, Participatieraad en andere 

belangenorganisaties de prioritering van de verbeterpunten te bepalen. 
 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 13 maart 2018. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
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