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- Art. 2.2 lid 1: eventueel: het belang van de cliënt het uitgangspunt is.  
Reactie college: Deze suggestie wordt niet overgenomen omdat het niets toevoegt. 
 

- Art. 2.4 lid 1: in verschillende onderdelen wordt beschermd wonen of opvang niet genoemd. Is 
dit niet opgenomen in de verordening in verband met regionale afspraken? 
Reactie college: In dit artikel worden helemaal geen voorzieningen genoemd. Alleen wat het 
college onderzoekt. Beschermd wonen en opvang komt in artikel 3.1 lid 4 en artikel 4.1 lid 
1aan de orde. Inderdaad is kortdurende opvang en beschermd wonen regionaal afgesproken 
met de gemeente Tilburg. 
 

- Art. 2.5: in hoeverre speelt motivering in het verslag hier een rol? Gezien de integrale toetsing 
van de rechter.  
Reactie college: Het verslag moet een compleet overzicht geven van alle relevante feiten en 
omstandigheden, die voor het onderzoek van belang zijn. Het verslag dient mede ter 
onderbouwing van het besluit. Er wordt door het college een rapport gemaakt met van alle 
feiten en omstandigheden, waarop het besluit gebaseerd wordt. Het besluit wordt vervolgens 
in de vorm van een beschikking aan de cliënt gestuurd. Het besluit moet een goede motivering 
bevatten. Het onderzoek is daarom belangrijk als basis voor een goed gemotiveerd besluit. 
  

- Art. 3.1 lid 3: en/of tussen sub a en b (al bekend, de andere heb ik niet direct kunnen vinden). 
Reactie college: De tekst wordt aangepast in en/of, omdat dit kennelijk duidelijker is.  
 

- Art. 3.4: tussen ‘in ieder geval’ en ‘aangeven’ gemotiveerd toevoegen. Wellicht logisch dat 
een beschikking een motivering moet bevatten, maar gezien de mogelijkheid van de rechter 
om integraal te toetsen wel van belang. Zeker als er verder geen voorwaarden in de 
verordening worden gesteld die in de beschikking moeten worden opgenomen. Ik begrijp de 
toelichting waarom hiervoor is gekozen, wel blijft de vraag waarom dit in de jeugd 
verordening wel is opgenomen gezien de samenhang van de transities? (vraag laat ik daar 
terugkeren) 
Reactie college:. Toevoegen van het woord 'gemotiveerd' voegt niets toe. Een besluit moet 
altijd goed gemotiveerd zijn, conform artikel 3:46 tot en met 3:50 Algemene wet 
bestuursrecht. 
 

- Art. 4.1 lid 2 sub b: een pgb. 
Reactie college: Typefout verbeterd. 
 

- Art. 4.1 lid 2: er is twee keer lid 2 vermeld. Moet lid 3 zijn.  
Reactie college: Nummering aangepast. 
 

- Art. 5.1 lid 1: a en c, moet a en b zijn. Aan dit lid niet het volgende toevoegen ‘voor het 
gebruik van een algemene voorziening, niet zijnde cliëntenondersteuning…’? In de toelichting 
wordt vermeld dat er bij een algemene voorziening een kleine bijdrage kan worden gevraagd. 
Wel opnemen in de verordening voor alle duidelijkheid, anders is een kleine bijdrage bij een 
algemene voorziening niet mogelijk lijkt mij. 
Reactie college: Letter aangepast. Eigen bijdragen  voor algemene voorzieningen worden niet 
in de verordening opgenomen, omdat er geen vaste eigen bijdragen zijn. De algemene 
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welzijnsvoorzieningen  zijn in principe gratis toegankelijk en te gebruiken voor iedereen. Als 
er bij activiteiten in bijvoorbeeld buurthuizen een kleine bijdrage gevraagd wordt voor entree 
of consumpties, wordt dit door de deelnemers rechtstreeks betaald aan de organisator, zonder 
tussenkomst van het college. Dit is altijd mogelijk en dat hoeft niet in de verordening geregeld 
te worden.  
 
In de modelverordening van de VNG wordt wel vermeld wie de eigen bijdrage int. Mag dit uit 
de verordening worden gelaten?  
Reactie college: De eigen bijdragen voor maatwerkvoorzieningen , met uitzondering van die 
voor opvang, worden door het CAK geïnd. Dit is wettelijk zo geregeld en hoeft niet in de 
verordening geregeld te worden. De eigen bijdragen voor opvang en kortdurend verblijf 
worden geregeld via de opvanginstellingen en is gemandateerd aan de gemeente Tilburg. Bij 
artikel 5.1 lid c toegevoegd, waarin dit wordt vermeld:  'c. Met de centrumgemeente die 
gemandateerd is voor de uitvoering van beschermd wonen en opvang worden afspraken 
gemaakt over de vaststelling en inning van de eigen bijdragen.' 
 

- Art. 8.2: is het niet voldoende om alleen naar de participatieraad te verwijzen? De indruk kan 
nu ontstaat (ondanks lid 4) dat inwoners nu twee mogelijkheden hebben. Of lid 4 
herformuleren in de trant van: de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de in lid 1 tot en 
met 3 genoemde bepalingen is geregeld in de Verordening participatieraad gemeente Goirle.  
Reactie college: Tekstsuggestie bij lid 4 overgenomen.  
 

- Art. 9.2: hetzelfde voorstel als bij de verordeningen inzake de Participatiewet:  
o Lid 1: ‘Het door het gemeentebestuur gevoerde beleid wordt eenmaal per vier jaar 

geëvalueerd. Het college zendt hiertoe aan de gemeenteraad een verslag over de 
doeltreffendheid van het beleid en de effecten van de verordening en het beleid in de 
praktijk’.  

o Lid 2: ‘In afwijking van het eerste lid vindt de eerste evaluatie plaats twee jaar na 
inwerkingtreding van deze verordening’.  
Toelichting: gezien de nieuwe taken die op de gemeente afkomen is een evaluatie van 
beleid van belang. De eerste evaluatie na twee jaar kan gebruikt worden voor de 
herijking van het beleid Back to Basics.  

Reactie college 
Wij zullen uw Raad uiteraard periodiek informeren over het gevoerde beleid. In deze verordening 
hebben wij geen behoefte aan deze wijziging. Wij wachten de discussie hierover in uw Raad af.  

 


