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Bijlage: Overzicht gesubsidieerde instellingen/organisaties in 2018

Organisatie / instelling Wijze van subsidiëren Bedrag 2018
Sportverenigingen Waarderingssubsidie sport en bewegen € 66.833,00 (subsidieplafond)
Sportgroep
gehandicapten/steunpunt 
Aangepast Sporten

Uitvoeringssubsidie aangepast sporten € 7.047,00

Muziekverenigingen Waarderingssubsidie harmonieën en drumbands € 15.355,00
Stichting Bibliotheek 
Midden-Brabant

Uitvoeringssubsidie bibliotheekwerk € 435.685,00

Factorium Podiumkunsten Uitvoeringssubsidie Centrum voor de kunsten € 305.398,00
Stichting SCAG Exploitatiesubsidie cultureel centrum €318.893,76
Stichting kindcentra Goirle Uitvoeringssubsidie kindcentra primair onderwijs € 47.200,00
Primair onderwijs Uitvoeringssubsidie vroegschoolse educatie € 37.200,00
Primair onderwijs Uitvoeringssubsidie randvoorwaarden primair 

onderwijs
€ 100.049,00

Stichting
Jeugdvakantiewerk Goirle

Exploitatiesubsidie jeugdvakantiewerk € 5.600,00

Scoutingverenigingen Waarderingssubsidie scoutingverenigingen € 11.060,00
SCCG (wijkcentra Goirle) Exploitatiesubsidie Wijkcentra €49.976,00
SCAR (wijkcentrum Riel) Exploitatiesubsidie Wijkcentra € 52.851,00
Burgerinitiatieven Waarderingssubsidie burgerinitiatieven € 10.000,00
Stichting slachtofferhulp Exploitatiesubsidie slachtofferhulp € 0,22 cent per inwoner
KBO's Waarderingssubsidie KBO's € 6.200,00
KBO's Exploitatiesubsidie Meer Bewegen voor Ouderen € 3.000,00
Formulierenbrigade Exploitatiesubsidie formulierenbrigade € 2.500,00
EHBO's Exploitatiesubsidie EHBO € 2.270,00
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'Wat willen we?' 'Hoe gaan we het doen?'

De accommodaties van de kindcentra 
Vendelier en De Vonder zijn eigendom van 
de gemeente en zijn in 2017 in gebruik 
genomen.
De gemeente huurt tevens accommodaties 
voor het uitvoeren van onderwijs-, 
opvoedings- en sportactiviteiten, zoals 
voor de kindcentra Frankische Driehoek en 
Boschkens-Ooist van Woonstichting 
Leystromen.
We streven naar een zo efficiënt mogelijke 
inzet van maatschappelijk vastgoed, waar 
mogelijk multifunctioneel. Periodiek 
onderzoekt de gemeente de doelmatige 
inzet en de effectiviteit van de eigen en de 
gehuurde accommodaties. Het onderzoek 
wordt gekoppeld aan de evaluatie van de 
beleidsnota Backto Basics 2.0.

J4. Zorgen voor een gezonde leefomgeving: 
kwaliteit van de woningen, de omgeving, 
het stimuleren van beweging door de 
inrichting van de openbare ruimte.

34 Voor 2018 zijn er geen specifieke acties, maar het 
thema gezondheid is onderwerp van de Omgevingswet 
en zal dus ook worden opgenomen in de
Omgevingsvisie.
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J. Verbinding tussen sociaal en fysiek domein
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Pagina

'Wat willen we?' 'Hoe gaan we het doen?'
Jl. Voldoende geschikte woonruimte in de

nabijheid van voorzieningen.
10 X X

J2. Huisvesting ouderen en bijzondere 25, 34 Jaarlijks worden prestatieafspraken gemaakt met Nadere uitwerking van deze Q1 X
doelgroepen: Leystromen over o.m. nieuwbouw, het aanpassen van afspraken in een
• Bouwen van voldoende geschikte woningen en huisvesting van specifieke doelgroepen. woonvoorzieningenladder, samen

woningen, zodat ouderen langer met Leystromen en de
zelfstandig kunnen wonen. Ook stimuleren we het aanpassen van particuliere regiogemeenten. Relatie met

• Huisvesten van bijzondere woningen door middel van een goedkope lening. Wmo-beleid
doelgroepen en beleidsontwikkeling maatwerkvoorzieningen voor
daaromheen: mensen met In 2018 gaat de gemeente het opzetten van een pop-up wonen in een geschikt huis.
psychiatrische problemen, store (burgerinitiatief van het Platform Gezondheid en
vergunninghouders, ex-delinquenten Welzijn Goirle in samenwerking met Leystromen) Ondersteunen opzetten pop-up
en mensen die uit de ondersteunen waarin door voorlichting en store burgerinitiatief Stichting Q1
maatschappelijke opvang komen. bewustwording mensen worden gestimuleerd om zelf Gezondheid en Welzijn Goirle in

het initiatief te nemen om te zorgen voor een veilige en 
comfortabele woonsituatie.

samenwerking met Leystromen.

Op basis van een regionaal onderzoek van Companen is 
inzicht verkregen in de behoefte aan specifieke 
woonvormen. In regionaal verband wordt in 2018 
gekeken naar de wijze waarop hierop zal worden Regionale afstemming over
geanticipeerd. behoefte aan specifieke

woonvormen.
Ql-4

J3. Inzet accommodaties: 32 De raad heeft in 2017 besloten dat het Zorgcentrum Uitvoering vervolgonderzoek Ql-4 X
De gemeente Goirle zet accommodaties in niet verhuist naar het CC Jan van Besouw. Dit impliceert huisvesting Zorgcentrum.
om uitvoering te geven aan het integrale dat het Zorgcentrum op de huidige locatie gehuisvest
welzijns- en onderwijsbeleid. Zij vervult blijft. Eind 2017 is een vervolgonderzoek gestart naar de
verschillende rollen ten aanzien van deze aard, omvang en wijze van huisvesting op de locaties
accommodaties. Zij is 
subsidiënt/opdrachtgever en daarnaast

Thomas van Diesenstraat en Sint Jansstraat.

voor de gemeentelijke accommodaties Het vraagstuk betreffende de huisvesting van Stichting
technisch beheerder (eigenaar). Jong is een vraagstuk dat nog moet worden opgepakt.
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om jeugdpreventie. Dit betreft een breed 
spectrum van specifieke diensten en 
projecten (schoolmaatschappelijk werk, 
aandacht voor basiskracht) tot jeugd en 
jongerenwerk (van overlastpreventie tot 
projecten als de week van het geld).

Specifieke doelgroep van collectieve 
preventie zijn ouderen. We willen bij 
preventie meer inzetten op vergrijzing en 
extramuralisering.

Preventie- handhavingsplan alcohol 
is herzien of verlengd.

Opstellen van een integraal 
actieplan.

Q1

Ql-4

Het lokale gezondheidsbeleid is 
geïntegreerd in regionaal beleid. Het 
bepalen van de lokale accenten gebeurt 
jaarlijks in samenspraak met GGD.

De eerste regionale Nota Publieke 
Gezondheid Hart van Brabant 2016-2019 is 
echter nog gebaseerd op de oude nota 
'Backto Basics: De Nieuwe Koers'. Daarom 
worden afspraken met de GGD gemaakt 
om naar aanleiding van nieuwe 
beleidskader Back to Basics 2.0 het lokale 
gezondheidsbeleid te actualiseren.

12. Combinatiefunctionarissen kunnen een 
bijdrage leveren aan het stimuleren van 
beweging door volwassenen. Dit zal 
verder worden onderzocht en waar 
mogelijk gerealiseerd, met specifieke 
aandacht voor bewegen door ouderen en 
andere kwetsbare groepen.

22 In 2018 start de gemeente met Max Vitaal, een 
sportkennismakingstraject voor senioren. Dit wordt 
uitgevoerd door de gemeente in samenwerking met de 
Goirlese sportaanbieders.

Start fittesten Max Vitaal. 01 X
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'Wat willen we?' 'Hoe gaan we het doen?'
11. Jaarlijks preventieprogramma i.s.m. 

zorgverzekeraars, Kindcentra, scholen, 
belangenorganisaties, KBO's en 
maatschappelijke partners. Aanbod 
preventieve activiteiten jeugdigen en 
ouderen staan centraal.

De gemeente is verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van de taken die beschreven 
worden in Wet publieke gezondheid 
(Wpg), te weten: het bestrijden van 
infectieziekten, jeugdgezondheidszorg en 
collectieve preventie. Elke gemeente is 
verplicht voor deze taken een
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) 
in stand te houden. Met het 
basistakenpakket voert de GGD de Wpg uit 
voor de regio Hart van Brabant. De GGD 
kent binnen het basispakket de 
zogenaamde uniforme taken, die GGD- 
breed zijn vastgelegd en van toepassing 
zijn voor alle gemeenten. Gemeenten 
kunnen daarbinnen keuzes maken voor 
lokale accenten en plustaken. Deze 
worden gebaseerd op de geconstateerde 
behoeften van inwoners en op signalen 
vanuit de Goirlese samenleving.

Preventie is deels regionaal en deels lokaal 
belegd. Vanuit regio Hart van Brabant 
worden regionale preventieactiviteiten 
opgezet en gefinancierd als dit een 
regionale functie heeft. De gemeente 
heeft zelf een belangrijke rol als het gaat

16,17 Preventieprogramma
I.s.m. maatschappelijke partners worden eind 2017 de 
doelen en onderwerpen van het preventieprogramma 
bepaald.
Ook zal aandacht worden besteed aan bekendheid van 
het preventieaanbod onder professionals, vrijwilligers 
en inwoners.

Speerpunten Preventie 2018
In 2018 willen wij de nadruk leggen op lokale 
gezondheidsbevordering, het tegengaan van 
overgewicht en het middelengebruik onder de 
jongeren. Voor ouderen leggen we de nadruk op 
valpreventie en eenzaamheid.

Persoonlijke gezondheidscheck:
In 2016 is de pilot persoonlijke gezondheidscheck (PGC) 
uitgevoerd bij huisartsenpraktijk Oranjeplein in Goirle.
In september 2017 zijn de uitkomsten van de pilot 
geëvalueerd. Begin 2018 wordt er een advies vanuit de 
GGD gegeven over het voortzetten van de PGC.

Overgewicht jongeren:
Het ontwikkelen van een kwalitatief, langlopend 
aanbod voor gezinnen met overgewicht of obesitas, als 
onderdeel van een integrale ketenaanpak overgewicht.

Iedere 4 jaar dient de gemeente het preventie- 
handhavingsplan alcohol te actualiseren. In 2017 zijn er 
diverse signalen over het alcohol gebruik onder 
jongeren. Er is een project gestart om een actieplan te 
ontwikkeling om deze signalen en cijfers terug te 
dringen.

Beslissen of PGC gemeente breed 
wordt uitgerold.

Vaststellen met welke methodiek 
er gewerkt gaat worden voor het 
opstellen van een langlopende 
aanpak voor overgewicht bij 
jongeren.

Q1

Ql-2

X
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van de Werkgroep Opvang Statushouders.
Zij worden daarbij begeleid en 
ondersteund door professionele 
ondersteuning die de gemeente bekostigt. 
De gemeente maakt hierover afspraken 
met de gecontracteerde 
welzijnsorganisatie.

Vergunninghouders zijn - zeker in de 
beginfase - op de gemeente aangewezen 
voor hun inkomen. Getracht wordt 
vergunninghouders zo snel mogelijk te 
begeleiden naar werk.

H4. We verstrekken op het gebied van 
huiselijk geweld en kindermishandeling
subsidie aan de organisatie 'Veilig Thuis'.

34 Subsidie voor Veilig Thuis wordt versterkt in regionaal 
verband.

H5. Vangnet voor de meest kwetsbare 
inwoners: verschuiving van intramurale 
zorg naar extramurale hulp en 
ondersteuning, mensen met psychische 
problemen wonen steeds vaker gewoon in 
de wijk, ouderen kunnen pas laat terecht 
in een verpleeghuis.
Als gevolg van een verdergaande 
decentralisatie voor deze groep inwoners 
zullen we een aanvullend 
ondersteuningsaanbod moeten realiseren.

35
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Hl. Gemeenten, politie, Openbaar Ministerie 

en diverse andere organisaties met taken 
op het gebied van hulp en ondersteuning 
werken samen in het Zorg- en 
Veiligheidshuis Midden-Brabant. Rondom 
de ondersteuning van kwetsbare groepen 
is er regelmatig afstemmingsoverleg over 
beleid en uitvoeringsvragen tussen de 
deelnemende gemeenten en het Zorg- en 
Veiligheidshuis.

24 In 2018 vindt de uitrol plaats van nieuwe werkafspraken 
met Veilig Thuis, Kredietbank, Sociale Zaken en 
Leystromen met betrekking tot dreigende 
uithuiszettingen. Doel hiervan is een sluitende keten te 
creëren en een zorgvuldig proces te waarborgen.

Buurtregie is ook in 2018 een belangrijk instrument dat 
een rol vervuld ten aanzien van kwetsbare groepen en 
veiligheid.

Monitoring en zo nodig bijsturen 
werkafspraken met Veilig Thuis, 
Kredietbank, Sociale Zaken en 
Leystromen.

Ql-4

H2. Tot en met 2019 is de gemeente Tilburg als 
centrumgemeente nog verantwoordelijk 
voor beschermd wonen. Daarnaast regelt 
en financiert Tilburg voor de regio de 
maatschappelijke opvang en de 
vrouwenopvang. Met ingang van 2020 
wordt elke gemeente zelf verantwoordelijk 
voor deze taken. In de regio Hart van 
Brabant ontwikkelen we tijdig gezamenlijk 
beleid en maken we regionale 
uitvoeringsprogramma's. In de loop van 
2019 zal het college een voorstel over het 
gemeentelijke beleid voor deze nieuwe 
taken ter vaststelling voorleggen aan de 
gemeenteraad.

24, 35 In samenwerking met andere gemeenten in de regio 
willen we in 2018 een structuur opzetten voor 
fraudepreventie en handhaving in de zorg.

Opzetten structuur voor 
fraudepreventie en handhaving in 
de zorg.

Ql-4

H3. Begeleiden van vergunninghouders: het is 
een wettelijke taak van gemeenten om te 
zorgen voor de eerste opvang en 
begeleiding van vergunninghouders. Dit 
houdt in het bieden van maatschappelijke 
begeleiding en introductieactiviteiten en 
gebeurt voornamelijk door de vrijwilligers

25 In 2018 is de opdracht voor maatschappelijke 
begeleiding van vergunninghouders en taalcoaching 
voor het eerst verstrekt door middel van enkelvoudige 
onderhandse aanbesteding. Hierbij zijn 
resultaatafspraken gemaakt met de gecontracteerde 
welzijnsorganisatie.

Regulier voortgangsoverleg tussen 
partijen vindt drie- è viermaal per 
jaar plaats. Op de agenda staan de 
evaluatie van de met de aanbieder 
afgesproken resultaten.

Ql-4

24



Uitvoeringsagenda 2018 Back to Basics 2.0, versie 29-12-2017

Nr. Onderwerp of aandachtsgebied
Back to Basics 2.0
(specifieke beleidsvoornemens cursief)

B2B 2.0 
Pagina

Beleid in 2018 Actie 2018 Planning S A 1

'Wat willen we?' 'Hoe gaan we het doen?'
beweegactiviteiten aanbieden en kunnen 
de sportverenigingen meer leerlingen 
bereiken.

G10. Volwasseneneducatie: beheersing van 
basisvaardigheden, zodat economische 
kansen van individuen toenemen. Via de
Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 
worden middelen beschikbaar gesteld.
Over de inzet van deze middelen vindt in 
de arbeidsregio Midden-Brabant 
afstemming plaats. Hiervoor is er een 
samenwerkingsovereenkomst. Er wordt 
jaarlijks een Regionaal Programma
Educatie opgesteld. In dit programma zijn 
zowel de uniforme, regionale afspraken als 
de lokale accenten beschreven.

Speciale aandacht is er voor 
laaggeletterdheid. Kern van de aanpak is 
dat taalverbetering leidt tot een concreet 
maatschappelijk resultaat. We willen de 
relatie tussen taalproblemen en andere 
maatschappelijke problemen expliciet 
maken en taal binnen alle relevante 
beleidsterreinen als instrument inzetten: 
re-integratie, Wmo, schuldhulpverlening, 
onderwijsachterstanden, werk en inkomen 
en Participatiewet.

23 In november 2017 is in regionaal verband 
(arbeidsmarktregio Midden-Brabant) het Taalakkoord 
ondertekend.
Dit akkoord is ontwikkeld om laaggeletterdheid te 
signaleren, terug te dringen en te voorkomen door 
samenwerking van partners in de regio. Ter uitvoering 
van dit akkoord wordt in de eerste helft 2018 een 
regionaal uitvoeringsplan opgesteld. Vooruitlopend 
hierop wordt in het eerste kwartaal 2018 in Goirle een 
'Taalhuis' (ook wel 'Taalpunt' genoemd) ingericht.

Participeren in de totstandkoming 
van het regionaal uitvoeringsplan 
Laaggeletterdheid.

Opzetten Taalhuis in de bibliotheek 
in Goirle.

Ql-3

Q1

X X

Gil. Knelpunten en wensen sportverenigingen 
t.a.v. sportparken Van den Wildenberg en
De Krim.
(NB. Dit onderwerp staat niet in Back to 
Basics 2.0, maar raakt meerdere thema's 
uit Back to Basics, zoals veiligheid, 
toegankelijkheid, maatschappelijke 
participatie.)

Medio 2017 is overleg opgestart met de 
sportverenigingen om de knelpunten en wensen t.a.v. 
de sportparken in kaart te brengen. Verschillende 
onderzoeken moeten uitwijzen of daadwerkelijk 
investeringen gedaan gaan worden in de sportparken. 
Acties worden uitgevoerd binnen de thema's Veiligheid 
en integrale toegankelijkheid, capaciteit velden, 
onderhoud en beheer, duurzaamheid en 
accommodaties (opstallen).

In het eerste kwartaal van 2018 ligt 
een collegeadvies voor met daarin 
aanbevelingen voor het project 
'Knelpunten en wensen 
sportverenigingen t.a.v. 
sportparken'.

Q1
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Scholen doen vanaf 2016 mee aan de 
subsidieregeling 'Impuls Muziekonderwijs', 
eveneens van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie.

G9. Bewegingsonderwijs:
De gemeente wil een bijdrage leveren aan 
een kwaliteitsimpuls van het 
bewegingsonderwijs aan kinderen in de 
basisschoolleeftijd. De gemeente is bereid 
middelen beschikbaar te stellen voor een 
combinatiefunctionaris sport en bewegen, 
onder voorwaarde dat ook andere partijen 
zoals onderwijs, kinderopvang en 
verenigingen daaraan bijdragen.

Bewegingsonderwijs draagt bij aan de 
ontwikkeling van de fysieke, mentale en 
sociale competenties van kinderen en 
daarmee aan het versterken van hun eigen 
kracht. De gemeente vindt het van belang 
dat kinderen laagdrempelig kennis kunnen 
maken met veel verschillende sporten en 
sportverenigingen, zowel binnen als buiten 
de school. Kinderen kunnen zo ontdekken 
welke mogelijkheden er zijn, wat ze leuk 
vinden en waar ze goed in zijn.

Aangetoond is dat
combinatiefunctionarissen sport een
positieve invloed hebben op de kwaliteit 
en kwantiteit van het sport- en 
beweegaanbod. Ze verbinden binnen- en 
buitenschoolse activiteiten rond sport, 
bewegen en een gezonde leefstijl. Door 
mee te doen aan de combinatiefunctie 
kunnen scholen en kinderopvang een 
gevarieerder aanbod van sport- en

22 Speerpunt in 2018 is het versterken van de kwaliteit van 
het bewegingsonderwijs aan kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Eind 2017 zijn afspraken gemaakt 
met partijen over de inzet van een 
combinatiefunctionaris.

Per 1 januari 2018 zal 0,5 fte 
beweegcoach worden ingezet in 
het Goirlese basisonderwijs. In 
overleg met het onderwijsveld 
wordt bepaald waar de inzet van 
de beweegcoach het meeste 
rendement oplevert.

Q1 X
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respectievelijk Stichting Katholiek 
Basisonderwijs Goirle (SKBG) en Stichting 
Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle 
(SBOOG).

G6. Lokale Educatieve Agenda:
Afspraken voor- en vroegschoolse 
preventietaken uitwerken en vastleggen in 
Lokale Educatieve Agenda (LEA).
We willen conform het strategisch 
werkplan Stichting Kindcentra Goirle het 
LEA-overleg inrichten als bestuurlijk 
gremium waarin afspraken worden 
gemaakt tussen gemeente, onderwijs, 
welzijn en zorg ten behoeve van 
dóórontwikkeling Kindcentra, 
on derwijsach terstond en b eleid, 
schoolmaatschappelijk werk, Aandacht 
voor Basiskracht, afspraken WE en 
uitvoering Leerplichtwet.

19 In november 2016 is met de LEA-partners de afspraak 
gemaakt dat in de loop van 2017 gestart zou worden 
met een drietal werkgroepen, te weten:

Werkgroep Integratie/Segregatie;
Werkgroep WE;
Werkgroep Kinderopvang.

Aan de eerste twee werkgroepen wordt in 2017 
inmiddels uitvoering gegeven. De werkgroep 
Kinderopvang is in oprichting.

Inrichten van en uitvoering geven 
aan werkgroep Kinderopvang.

De resultaten van de drie 
werkgroepen communiceren naar 
de LEA-partners.

Q1

Q3

G8. Cultuureducatie is van belang voor de 
ontwikkeling van kinderen. Samen met de 
betrokken organisaties zet de gemeente 
Goirle in op een samenhangend aanbod 
van kunst en cultuur voor het primair 
onderwijs, voortgezet onderwijs en de 
Kindcentra, waarbij ook sprake is van 
samenhang tussen binnenschools-, 
buitenschools- en naschools aanbod. Dit 
laatste wordt sinds 2012 gecoördineerd 
door de combinatiefunctie cultuur. De 
gemeente draagt bij via cofinanciering.

Vanaf 2017 neemt de gemeente Goirle 
deel aan 'Cultuureducatie met Kwaliteit in 
het primair onderwijs' (CmK), een 
subsidieregeling van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie.

22 De inzet van combinatiefunctionarissen cultuur in het 
Goiriese basisonderwijs, in samenwerking met
Factorium Podiumkunsten, wordt in 2018 voortgezet.

Voortzetting afspraken over de 
inzet van combinatiefuncties en 
vergroten inzet combinatiefunctie 
cultuur in het kader van 
Cultuureducatie met Kwaliteit. De 
combinatiefunctionaris gaat de rol 
van lokale intermediair vervullen.

Q1 X
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kwalificatie.

G5. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB),
d.m.v.:

Voor- en Vroegschoolse Educatie 
(WE): dit is een gedeelde 
verantwoordelijkheid van gemeente 
en onderwijs;
Voorschoolse educatie richt zich op 
de ontwikkeling van zorgkinderen 
tussen de 2,5 en 4 jaar en vindt plaats 
in een peuter- en/of 
kinderopvangvoorziening. 
Vroegschoolse educatie richt zich op 
de ontwikkeling van zorgkinderen 
tussen de 4 en 6 jaar en vindt plaats 
in de onderbouw (groepen 1 en 2) 
van de basisschool.
De betrokken organisaties bieden een 
speciaal WE programma gericht op 
het verminderen van 
ontwikkelingsachterstanden en het 
toenemen van ontwikkelkansen, met 
als einddoel een goede 
schoolloopbaan en maatschappelijke 
carrière.
Toezicht op voorschoolse educatie en 
financiële toegankelijkheid van 
voorzieningen in het kader van de
Wet Ontwikkelingskansen door 
Kwaliteit en Educatie (Wet Oke).

Voorschoolse Educatie is op basis van Back 
to Basics 2.0 enkelvoudig onderhands 
aanbesteed voor een 4-jarige periode (tot 
2022). Voor Vroegschoolse Educatie wordt 
binnen de looptijd van Backto Basics 2.0 
een uitvoeringssubsidie verstrekt aan

18,19 De Onderwijsinspectie heeft in 2017 duidelijk gemaakt 
dat de volgende zaken moeten worden verbeterd:

Het vastleggen en evalueren van het 
toeleidingtraject.
Het ontwikkelen van gemeentelijke sturing op de 
resultaten en het maken van afspraken hierover.
Het systematisch evalueren en verbeteren van het 
VVE-traject.

Samen met de betreffende organisaties werkt de 
gemeente Goirle in 2018 aan het oplossen van de 
geconstateerde gebreken.

Geconstateerde gebreken 
inspectierapport opgelost door 
scholen i.s.m. gemeente.

Ql-4 X
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61. Samenwerkingsverbanden van scholen 

t.b.v. passend onderwijs in de regio:
Plein 013 (primair onderwijs; 
gemeenten Goirle, Tilburg, Oisterwijk, 
Hilvarenbeek en de dorpskern
Alphen);
PortVolio (voortgezet onderwijs; 
voorgenoemde gemeenten plus 
gemeente Dongen).

Passend onderwijs is primair een 
verantwoordelijkheid van het onderwijs, 
maar door nieuwe Jeugdwet hebben 
gemeenten en onderwijs een gedeelde 
verantwoordelijkheid.

17 Dit is regulier en wordt in 2018 voortgezet. X

G2. Samen met het onderwijs investeren in het 
vroegtijdig signaleren van problemen / 
randvoorzieningen en het nemen van 
preventieve maatregelen.

18 De gemeente Goirle stelt aan stichtingen die primair 
onderwijs verzorgen gedurende de looptijd van Back to 
Basics 2.0 een uitvoeringssubsidie beschikbaar.

In 2018 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor 
basisonderwijs om te starten met een 
weerbaarheidstraining.

Evalueren weerbaarheidstraining 
met het oog op mogelijke 
continuering in 2019.

Q4 X

G3. Leerplichtwet ter voorkoming van
schooluitval.
De gemeente voert het toezicht op de 5- 
12-jarige leerlingen zelf uit. Voor leerlingen 
vanaf 12 jaar wordt het toezicht 
uitgevoerd door de gemeente Tilburg, op 
basis van een gemeenschappelijke 
regeling.

18 De gemeentelijke taak leerplicht is voor een deel 
uitbesteedt aan gemeente Tilburg via een 
gemeenschappelijke regeling. Deze regeling dateert uit 
2002.

De samenwerkings-afspraken 
worden in 2018 herzien. Hierbij 
wordt besloten met welke andere 
gemeente(n) uitvoering wordt 
gegeven aan de Leerplichtwet.

Ql-4

G4. Uitvoering Regionale Meld- en 
Coördinatiefunctie (RMC) om voortijdig 
schoolverlaten tegen te gaan (i.s.m. 
gemeente Tilburg). De RMC-wet richt zich 
op jongeren tot 23 jaar zonder behaalde

18 Deze taak blijft uitgevoerd worden door gemeente
Tilburg vanuit de regionalisering van de 
uitvoeringsfunctie leerplichttaak RMC

Deelname aan VSV overleg.

Monitoren regionale middelen voor 
RMC,

Q.l-4
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jongerenwerk met 't Loket. In de nieuwe 
contractafspraken wordt tevens geborgd 
dat het jongerenwerk flexibel kan inspelen 
op behoeften van jongeren en/of de 
samenleving. Niet langer inputafspraken 
maar resultaatafspraken (outcome).

Besluit regio Hart van Brabant tot 
levensbrede en doorlopende 
ondersteuning aan jongeren tussen de 16 
en 27 jaar, passend bij hun specifieke 
behoeften en vragen.

uitgevoerd door Stichting Jong (aanbesteding in 2017).

Starten Trendoverieg
We willen samen met onze partners nog meer grip 
krijgen en houden op de actuele thema's en problemen 
voor Goirle specifiek en van daaruit gezamenlijk 
plannen maken en acties uitzetten. De kracht moet 
meer en meer komen vanuit samenwerking, we willen 
voorkomen dat meerdere partijen (gesubsidieerd, of 
gecontracteerd) naast elkaar werken.
Starten met een trendoverieg Jeugd waarbij 
gezamenlijk met diverse partners (denk aan 
kinderopvang, 't Loket, jongerenwerk, etc.) signalen 
worden besproken en bekeken worden in hoeverre 
hierop preventieve activiteiten moeten worden ingezet. 
De uitwerking hiervan komt terug in de 
uitvoeringsprogramma's van de komende jaren.

Monitoren ontwikkelingen

Eén keer in de twee maanden komt 
lokale werkgroep preventie 
jongeren bij elkaar.
Thema's in 2018 zijn:

Alcoholpreventie jongeren. 
Omgaan met social media.

Ql-4

Ql-4

F6. Per 2018 vervallen middelen ter 
verbetering van de kwaliteit en 
toegankelijkheid van peuterspeelzalen. 
Vanaf 2017 is er een nieuwe doeluitkering 
voorschoolse voorziening peuters. Deze 
nieuwe doeluitkering compenseert de 
kosten maar gedeeltelijk, daarom blijft de 
gemeente hiervoor ook eigen middelen 
inzetten, zodat alle peuters van een 
voorschoolse voorziening gebruik kunnen 
maken.

19 Kinderopvangorganisaties geven uitvoering aan de 
subsidie/uitvoeringsregeling Gemeentetoeslag 
Peuteropvang. Deze regeling treedt in werking op 1 
januari 2018.

Faciliteren
kinderopvangorganisaties en 
overleggen met hen over verhogen 
van deelname.

Ql-4 X

F7. Jeugdhulp organiseren we vanaf 2017 
regionaal (Hart van Brabant).

36 Zie 'Opdrachtgeverschap en partnerschap'.

18



Uitvoeringsagenda 2018 Back to Basics 2.0, versie 29-12-2017

F. Jeugd en jongeren

Nr. Onderwerp of aandachtsgebied
Back to Basics 2.0
(specifieke beleidsvoornemens cursief)

B2B 2.0 
Pagina

Beleid in 2018 Actie 2018 Planning S A 1

'Wat willen we?' 'Hoe gaan we het doen?'
Fl. Kindcentra:

De gemeente heeft de afgelopen 
beleidsperiode de samenwerking tussen 
partijen gestimuleerd, waardoor er nu 
zeven kindcentra zijn in Goirle en Riel 
(door dóórontwikkeling brede scholen), 
waarin basisonderwijs en kinderopvang 
met elkaar samenwerken.
Er zijn nog volop kansen om de 
samenwerking binnen en tussen de 
Kindcentra verder te verbeteren en te 
versterken. De gemeente wil hierin 
bijdragen door te investeren en het proces 
te ondersteunen.

17, 21 Voor 2018 zijn door gemeente en kindcentra de 
volgende afspraken benoemd.

Aanscherpen van het strategisch beleidsplan.
Verder uitwerken van de ambitieplannen op 
locatieniveau.
Versterking van de ouderbetrokkenheid.

Dit is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van 
de kindcentra. Afstemming van bestuur kindcentra met 
de gemeente en de overige partners over de plaats van 
de kindcentra in de Lokaal Educatieve Agenda (LEA).

Ontwikkelingen monitoren. Ql-4 X X

F2. Op verschillende manieren wil de 
gemeente Goirle het meedoen van 
jeugdigen aan sociale, educatieve, 
sportieve en culturele activiteiten 
faciliteren en stimuleren.

15, 27 Het 'Kindpakket' is een manier om minimagezinnen 
financieel te ondersteunen. Deze reguliere taak wordt 
in 2018 voortgezet.

Via 'Kinderen Vooruit!' worden maatwerkoplossingen 
geboden.
In 2018 willen we hieraan in overleg met partners, met 
name onder verwijzers, extra promotie gaan geven.

Ten behoeve van kinderen in armoede zijn structureel 
extra middelen ter beschikking gesteld. De gemeente is 
in overleg met partners om hiervoor steeds de juiste 
bestemming te zoeken. Onderdeel hiervan is de 
subsidie aan Stichting Leergeld.

Voortzetting 'Kindpakket'.

Extra promotie 'Kinderen Vooruit!'.

Bestemming extra middelen voor 
kinderen in armoede ('Klijnsma- 
gelden') monitoren.

Ql-4

Ql-4

Ql-4

X X

F3. Aandacht voor Basiskracht maakt vanaf 
2018 deel uit van de basiszorgstructuur.

17 ?

F4. Schoolmaatschappelijk werk is onmisbare 
schakel in basiszorgstructuur.

17

F5. Jongerenwerk:
Samenwerking professioneel

18 Professioneel jongerenwerk:
Het jongerenwerk wordt in 2018 en 2019 opnieuw

17
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begeleiding, kunnen zij gestimuleerd 
worden actief te worden als vrijwilliger.
De gemeente Goirle investeert in deze 
beleidsperiode in:

Deskundigheidsbevordering van 
vrijwilligers en potentiële vrijwilligers. 
Professionele 
vrijwilligersondersteuning.
Fysieke en digitale 'match-plaatsen'. 
Faciliteren van vrijwilligerswerk aan 
bijzondere groepen, bv. 
vergunninghouders.
Een vrijwilligersverzekering.

16



Uitvoeringsagenda 2018 Back to Basics 2.0, versie 29-12-2017

E. Vrijwilligers

Nr. Onderwerp of aandachtsgebied
Back to Basics 2.0
(specifieke beleidsvoornemens cursief)

B2B 2.0 
Pagina

Beleid in 2018 Actie 2018 Planning S A 1

'Wat willen we?' 'Hoe gaan we het doen?’
El. Vrijwilligersorganisaties

We ondersteunen verenigingen en 
organisaties die draaien op 
vrijwilligers. De gemeente faciliteert 
dit onder meer door middel van haar 
accommodatiebeleid en biedt 
ondersteuning door 
deskundigheidsbevordering (bv. 
bestuursvaardigheden), kennisdeling 
(weten waar welke informatie te 
halen is, bv. over omgaan met 
kwetsbare burgers), fysieke en 
digitale 'match-plaatsen'.
Stimuleren dat
vrijwilligersorganisaties activiteiten 
ontwikkelen die bijdragen aan het 
gemeentelijk beleid, d.m.v. 
subsidiebeleid.

5, 31 De beleidsregels voor vrijwilligersorganisaties worden 
in 2018 geactualiseerd.

Er worden initiatieven ontplooid voor extra waardering 
van vrijwilligers.

Aanpassen beleidsregels en laten 
vaststellen door college

Voorstel maken voor extra 
waardering vrijwilligers

Q3

Q3

X X

E2. Het Vrijwilligerssteunpunt is een centrale 
plaats voor informatie en advies aan 
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

20 Het vrijwilligerssteunpunt is onderdeel aanbesteding 
Welzijnswerk en wordt in 2018 uitgevoerd door 
ContourdeTwern.

0.1-4 ?

E3. We willen dat vrijwilligers die andere 
inwoners ondersteuning bieden
(bijvoorbeeld als 'maatje') hun werk op een 
goede manier en met enthousiasme 
kunnen blijven doen.

28 ?

E4. We willen ervoor zorgen dat meer mensen 
als vrijwilliger aan de slag gaan en het 
gemakkelijker wordt om passend 
vrijwilligerswerk te vinden, bijvoorbeeld 
voor mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Met enige hulp en 
ondersteuning, onder andere in de vorm 
van deskundigheidsbevordering en

29 Vrijwilligersondersteuning is onderdeel van de 
aanbesteding Welzijnswerk en wordt in 2018 
uitgevoerd door ContourdeTwern.

Ql-4
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mantelzorgers van dementerenden 
(denk ook aan dementieconsulenten). 
Waardering en erkenning van 
mantelzorgers in de vorm van een 
attentie.
Mantelzorgers vallen vanaf 2016 
onder de gemeentelijke 
vrijwilligersverzekering.

De coördinatie en organisaties van de 
ondersteuning van mantelzorgers is 
onderdeel van de aanbesteding algemene 
voorzieningen 2018 en 2019.

14
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Dl. Clientondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning
is een wettelijke verplichting voor 
gemeenten (Wmo 2015).
In 2017 vond de aanbesteding plaats 
voor algemene voorzieningen voor de 
jaren 2018 en 2019. Onafhankelijke 
cliëntondersteuning maakt hier deel 
van uit.
De Rotterdamse Anti Discriminatie 
Raad (RADAR) is een onafhankelijke 
voorziening waar inwoners van Goirle 
terecht kunnen voor bijstand bij 
discriminatieklachten (wettelijke 
verplichting Wet gemeentelijke 
antidiscriminatievoorzieningen).
De gemeente Goirle subsidieert deze 
voorziening.
Met Slachtofferhulp Nederland is
eveneens een subsidierelatie 
(bijdragen van het Rijk en 
gemeenten).

20 Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt in 2018 en 
2019 uitgevoerd door MEE en de KBO's.

De antidiscriminatievoorziening worden in 2018 
aanbesteed. De verordening Wet gemeentelijke anti
discriminatievoorziening wordt hierop aangepast.

In 2018 de mogelijkheid van 
cliëntondersteuning extra onder de 
aandacht brengen van burgers.

Er is 2x per jaar overleg met de 
diëntondersteuners over de 
voortgang en de ervaringen.

Aanbesteding anti
discriminatievoorziening.

Verordening Wet gemeentelijke
anti-discriminatievoorziening
aanpassen.

Anti-discriminatie-voorziening 
breder onder de aandacht brengen.

Ql-4

Ql-4

Q2/3

Q3/4

Ql-4

X

D2. Ondersteunen en waarderen van 
mantelzorgers (wettelijke taak Wmo
2015):

Bij’t Loket moet er naast aandacht 
voor de klant ook aandacht voor de 
mantelzorger(s) zijn.
Mantelzorgers moeten ondersteuning 
kunnen krijgen door vrijwilligers en 
maatwerkvoorziening. Het 
ondersteunen van mantelzorgers is 
ook een taak van verzekeraar.
Specifieke aandacht voor

27/28 In 2018 en 2019 wordt de ondersteuning van 
mantelzorgers gecoördineerd en georganiseerd door 
ContourdeTwern. Ten behoeve hiervan is een aantal 
outcome- en outputindicatoren afgesproken, waarover 
periodiek zal worden gerapporteerd en die in 2018 
onderwerp van periodiek overleg zijn.

Evaluatie waardering 
mantelzorgers.

Ql,2 X
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C2. Investeren in een goede relatie tussen de 

gemeente, de inwoners en de 
maatschappelijke partners.

10

C3. Regelen van cliënt- en burgerparticipatie,
Participatieraad sociaal domein.

10 Periodiek (tenminste twee maal per jaar) vindt overleg 
plaats met Participatieraad. Belangrijke thema's worden 
in overleg tussen de gemeente en de Participatieraad 
vastgesteld op basis van het jaarplan 2018 van de 
gemeente.

In 2018 wordt gewerkt met een nieuwe Verordening 
Participatieraad (vaststelling in december 2017)

Bestuurlijke overleggen met de 
Participatieraad.

Q1-4

12
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Cl. Steunen van goede initiatieven en

inwoners stimuleren eigen 
verantwoordelijkheid te nemen door:

Indien nodig voorzieningen en/of 
diensten beschikbaar stellen.
Samen met verenigingen en 
professionele organisaties durven 
experimenteren en leren.
Ruimte creëren voor innovatie en 
hiervoor middelen beschikbaar stellen 
(subsidieovereenkomst).

We willen in het bijzonder 
burgerinitiatieven ondersteunen die een 
maatschappelijk belang voor de gemeente 
Goirle kennen, geen winstgevend doel 
beogen en worden geïnitieerd door 
inwoners van de gemeente Goirle.

We willen vernieuwende initiatieven vanuit 
de samenleving faciliteren door een 
aanjaagfunctie te vervullen in de vorm van 
een aparte subsidiebeleidsregel voor 
vernieuwende initiatieven in het hele 
sociaal domein. Daarnaast willen we per 
activiteit bezien of het mogelijk is 
legeskosten niet in rekening te brengen 
aan verenigingen en organisaties die op 
vrijwilligers draaien en/of hun 
accommodaties gratis beschikbaar stellen.
De gemeente wil samenwerking tussen 
verenigingen/organisaties en het 
bedrijfsleven stimuleren.

9,10,
11,12,
25, 32

Op verschillende manieren worden burgerinitiatieven 
gestimuleerd. Dat kan bijvoorbeeld zijn door het geven 
van advies, het beschikbaar stellen van het relationele 
netwerk van de gemeente, etc.

Blijvend stimuleren van 
burgerinitiatieven.

Ql-4 X X

ïi
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De werkzaamheden van dementieconsulent zijn in
2018 door de gemeente aanbesteed en belegd bij De 
Wever. De gemeente wil in 2018 in overleg met De
Wever werken aan een verdere concretisering van de te 
bereiken resultaten, activiteiten en indicatoren.

B9. Versterken van de sociale samenhang
• Aandacht voor het versterken van het 

sociale netwerk van opvoeders door 
mee te werken aan burgerinitiatieven 
en bijeenkomsten op basis signalen 
uit de omgeving.

• Beleid ontwikkelen dat gericht is op 
het bevorderen van de sociale 
samenhang in de gemeente 
(wettelijke opdracht aan 
gemeenteraad Wmo 2015). Met 
name voor kwetsbare groepen zijn 
sociale netwerken in de buurt 
belangrijk.

• Van belang dat er in de nabije 
woonomgeving laagdrempelige en 
toegankelijke activiteiten zijn waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten.

• Bevorderen en faciliteren dat 
inwoners klaar staan voor elkaar en 
zich inspannen voor hun buurt of 
dorp. Ook vanuit 't Loket wordt het 
inschakelen van de sociale omgeving 
gestimuleerd.

26, 27 Eenzaamheid is een probleem in de Nederlandse 
samenleving. In 2017 zijn in Goirle de eerste 
voorbereidingen gestart om dit onderwerp op de lokale 
agenda te zetten.

Ontwikkeling plan bestrijding en 
voorkoming eenzaamheid door 
werkgroep Eenzaamheid.

Ql-4 X

10
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We willen dat relevante informatie digitaal 
beschikbaar is voor inwoners en waar 
mogelijk voldoet aan de webrichtlijnen 
(toegankelijkheidseisen voor internet). 
Digitale voorzieningen, zoals een sociale 
kaart, worden steeds belangrijker.

B6. Informatievoorziening naar burgers: 21 In het nieuwe beleidsplan Schulddienstverlening (SDV) X
Het bieden van toegang tot - en het leren 2018-2021 is opgenomen dat goed wordt gekeken naar
omgaan met - informatie, gebeurt onder de informatievoorziening naar burgers.
meer door:

In 2018 wordt een nieuw beleidsplan Minimabeleid per
Openbare Bibliotheek (Wet stelsel 2019 opgesteld.
openbare bibliotheekvoorzieningen Onderdeel hiervan is dat in 2018 een Vaststellen beleidsnota 0.4
(Wsob): alle Nederlanders moeten communicatiestrategie minimabeleid (inclusief SDV) Minimabeleid 2019-2022 in
toegang hebben tot een fysieke en wordt ontwikkeld. Hiervoor vindt een gemeenteraad.
digitale bibliotheekvoorziening).
De bibliotheek is gehuisvest in het

klanttevredenheidsonderzoek plaats.

Cultureel Centrum Jan van Besouw. in 2018 wordt het Informatiecafé De Beurs 
geëvalueerd. Dit is het inloopcafé van de 
Formulierenbrigade en de budgetcoach van
Leystromen, is een laagdrempelige manier om vragen 
van burgers te beantwoorden over financiën.

Evaluatie Informatiecafé. Q1

B7. In Goirle wordt een Taalpunt 
(laagdrempelige ontmoetingsplek) 
ingericht om laaggeletterden beter te 
kunnen bereiken.

23 Zie 'Volwasseneneducatie' (G10) X

B8. Dementievriendelijke Gemeenschap 24 De coördinatie van het project 'Dementievriendelijke Actieve deelname gemeente in Ql-4 X
Goirle/Riel: In 2015 heeft de gemeente gemeente' is onderdeel van inzet DVG.
Goirle een convenant gesloten met de dementieconsulenten, hetgeen per 2018 is aanbesteed
Programmaraad Zorgvernieuwing (De Wever). Planning nader te bepalen in
Psychogeriatrie om Goirle/Riel om te 
vormen tot een 'dementievriendelijke De projectleiding wordt niet meer vervuld door de

overleg met De Wever.

gemeenschap' (DVG). De rol van de gemeente, maar door De Wever ais gecontracteerde
gemeente wijzigt in de beleidsperiode partij. De gemeente behoudt een faciliterende rol. Over
2018-2021 van trekker naar facilitator. de speerpunten en projectaanpak in 2018 vindt eind

2017 overleg plaats tussen de gemeente en De Wever.

9
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(specifieke beleidsvoornemens cursief)

B2B 2.0 
Pagina

Beleid in 2018 Actie 2018 Planning S A 1

'Wat willen we?' 'Hoe gaan we het doen?'
versterken.

B3. De gemeente Goirle richt zich bij het 
vergroten van de zelfredzaamheid op 
lichamelijke, sociale en financiële 
zelfredzaamheid. Alle drie zijn van belang 
om volwaardig in de samenleving te 
kunnen participeren en dragen bij aan een 
positief gevoel van welbevinden.

9,10 In samenwerking met de gemeenten Hilvarenbeek en 
Oisterwijk start begin 2018 een pilot Vroegsignalering. 
Hiermee worden gezinnen met betalingsachterstanden 
proactief opgezocht. De bedoeling is dat deze gezinnen 
daarna weer zelfredzaam zijn.
Deze pilot wordt eind 2018 geëvalueerd. Bij goede 
resultaten volgt mogelijk een vervolg.

Eind 2017 is met partners overlegd over het nieuwe
Preventieplan Schulddienstverlening 2018-2021.

In samenwerking met Mainframe wordt de 'Week van 
het Geld' georganiseerd.

In de jaarlijkse prestatieafspraken met Leystromen 
staan afspraken over de inzet van het 
betaalbaarheidsfonds, het bij betalingsproblemen 
toeleiden naar hulp en het betrekken van een 
inkomenstoets bij het vaststellen van de hoogte van de 
huurprijzen. Deze afspraken dragen bij aan de financiële 
zelfredzaamheid van inwoners.

Start pilot Vroegsignalering
betalingsachterstanden.

Evaluatie pilot Vroegsignalering.

Opleveren Preventieplan 
Schulddienstverlening.

Organiseren Week van het Geld 
i.s.m. Mainframe.

De afspraken met Leystromen 
worden jaarlijks geëvalueerd.

Q2

Q4

Q1

Q1

Q4

X

B4. Voortvloeiend uit de algemene doelstelling 
'Iedereen doet mee' is uitgangspunt van 
de gemeente dat iedereen zorgt voor een 
eigen inkomen, en als dat niet mogelijk is, 
dat iemand op een andere manier zijn 
maatschappelijke bijdrage invult. De visie 
hierachter is dat het meedoen aan de 
samenleving door betaald of onbetaald 
werk de eigenwaarde van mensen doet 
vergroten. Werk is essentieel voor 
mensen, voor het functioneren van de 
arbeidsmarkt en de economie.

9, 10 In 2018 worden de volgende activiteiten uitgevoerd als 
onderdeel van het reguliere structurele 
uitvoeringsbeleid op basis van de Participatiewet,
'Goirle aan de slag':

'Poorttraining Anders Werk' voor aanvragers van 
een uitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ); 
training 'Aan de Slag', groepstraining voor mensen 
met een uitkering ter ondersteuning bij het zoeken 
naar werk of een werkervaringsplek.

X

B5. Digitale beschikbaarheid en 
toegankelijkheid van informatie:

20 In 2018 wordt door ContourdeTwern een digitale 
sociale kaart ontwikkeld.

X X

8
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B. Toegankelijkheid, inclusie en sociale samenhang

Nr. Onderwerp of aandachtsgebied
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(specifieke beleidsvoornemens cursief)

B2B 2.0 
Pagina

Beleid in 2018 Actie 2018 Planning S A 1

'Wat willen we?' 'Hoe gaan we het doen?'
BI. Dienstverlening, activiteiten en 

accommodaties zijn goed toegankelijk, 
zodat inwoners kunnen blijven meedoen.
Het is de bedoeling dat eisen m.b.t. 
toegankelijkheid worden opgenomen in 
programma's van eisen en beleidsregels 
voor subsidie.

Beleidsvoornemens:
Opnemen van acties voor inclusie van 
het sociaal domein in de jaarlijkse 
uitvoeringsagenda.
Verenigingen en organisaties die op 
vrijwilligers draaien ondersteunen bij 
het verbeteren van de 
toegankelijkheid
Het actuele, specifieke aanbod aan 
toegankelijke voorzieningen en 
activiteiten voor mensen met een 
beperking moet bekend zijn en 
eenvoudig te raadplegen.
Bij de inrichting van openbare ruimte 
(niet binnen dit beleidskader) moet 
rekening worden gehouden met:

• Fysieke toegankelijkheid
• Sociale toegankelijkheid
• Financiële toegankelijkheid 

(betaalbaarheid 
voorzieningen/activiteiten, 
gezamenlijke verantwoordelijkheid 
gemeente/organisaties/verenigingen)

5, 6, 14,
15

Inclusie Agenda
In mei 2016 heeft de raad het college via een motie 
verzocht een 'Inclusie Agenda' op te stellen, met daarin 
met doelstellingen en plannen voor een toegankelijk 
Goirle voor iedereen. Het gaat zowel om fysieke, sociale 
als financiële toegankelijkheid. In 2017 is hieraan 
gewerkt en gesproken met de doelgroep, het 
Gehandicaptenplatform Goirle en adviesorganisaties.

Op basis van een eerste 
inventarisatie wordt in januari 2018 
een voorlopige Inclusie Agenda 
vastgesteld. In samenwerking met 
partners wordt een nadere, meer 
gedetailleerde Inclusie Agenda 
opgesteld in het eerste halfjaar. 
Concrete acties met betrekking tot 
toegankelijkheid zijn opgenomen in 
de Inclusie Agenda.

Ql,2 X

Doelgroepenvervoer
Regiogemeenten willen samen met de 
regiecentrale en Bureau doelgroepenvervoer 
Midden-Brabant pilots organiseren om het vervoer 
meer op maat, efficiënter en doelmatiger te 
maken, met optimaal gebruik van eigen kracht.
Een nieuw contract voor collectief vraagafhankelijk 
vervoer en leerlingenvervoer is reeds gestart per 1 
juni, respectievelijk 1 augustus 2017. Nadere 
besluitvorming over het beleid vindt plaats in de 
Stuurgroep Regiovervoer Midden-Brabant.

Concrete acties worden vanaf 
begin 2018 stapsgewijs ingepland 
en lopen de komende jaren door. 
Daarbij is er niet alleen een rol voor 
de gemeenten, maar ook voor
Bureau doelgroepenvervoer 
Midden-Brabant, het OV (Arriva) en 
de regiecentrale van Regiovervoer 
Midden-Brabant (PZN).
In 2018 zal onder meer onderzoek 
op klantniveau plaatsvinden om de 
situatie en het vervoersprofiel van 
de reizigers met een Wmo-indicatie 
te actualiseren.

Ql-4

B2. De gemeente zorgt ervoor dat er 
voldoende ruimte is om talenten te 
kunnen ontwikkelen, ontplooien en

9
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'Wat willen we?' 'Hoe gaan we het doen?'
is om jongeren in beeld te brengen 
en te houden. Jongeren worden door een sluitende 
aanpak niet losgelaten, voordat ze zijn geplaatst op 
school, een zorgtraject of afhankelijk van de 
individuele mogelijkheden op werk, zoals regulier 
werk, gesubsidieerd werk of vrijwilligerswerk.
Doel van het programma is dat 100% van alle 
jongeren die via Jongerenpunten in beeld zijn 
(gekomen) in 2018 binnen vier maanden geplaatst is 
op een (duurzame) arbeidsplaats, een leer/werkplek 
of (vervolg)opleiding.

dienstverleningsproces
voor jongeren zonder 
startkwalificatie die 
bij gemeenten en UWV 
buiten beeld zijn voor 
bemiddeling naar werk.

Het evalueren van de
outreachende aanpak.

Het maken van regionale 
afspraken over ex- 
leerlingen PRO/VSO.

Opzetten van een
Monitoringsystematiek.

A4. Monitoren van resultaten:
Dóórontwikkeling gemeentelijke monitor 
sociaal domein.
Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek 
Wmo- en jeugdhulpvoorzieningen.

13 Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein
Eind 2017 is een overleg gestart met de gemeenten 
Hilvarenbeek, Dongen en Oisterwijk over 
dóórontwikkeling van de gemeentelijke monitor 
sociaal domein. In 2018 wordt dit overleg 
voortgezet.

Doorontwikkelen Gemeentelijke 
Monitor Sociaal Domein.

Ql-4

Klanttevredenheid Wmo en Jeugdhulp
De klanttevredenheidsonderzoeken vinden jaarlijks 
plaats.

Uitvoeren jaarlijkse 
klanttevredenheidsonderzoeken.
Voor de Wmo wordt dit samen met 
Dongen, Hilvarenbeek en
Oisterwijk gedaan.

02/3

6
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'Wat willen we?' 'Hoe gaan we het doen?'
gedrag.
Jeugdhulp
De gemeente werkt steeds meer samen in HVB 
verband. De gehele jeugdinkoop en een groot deel 
van het jeugdbeleid wordt regionaal ontwikkeld, dit 
heeft geleid tot vaststelling van de Koers Jeugd(hulp) 
in 2017. Nu wordt er in regionaal verband gewerkt 
aan een uitvoeringsprogramma Jeugdhulp, waarin 
processen en projecten en ontwikkelpunten voor
2018 ev.staan beschreven.

Jeugdhulp
Opstellen en uitvoering geven aan
regionaal uitvoeringsprogramma 
Jeugdhulp.

Ql-4

Regionale werkgeversdienstverlening
Met het opzetten van een regionale 
werkgeversdienstverlening (Arbeidsmarktregio 
Midden-Brabant) wordt een efficiëntere uitvoering 
van de Participatiewet beoogd als het gaat om de 
omgang met (baan)kansen die voor 
uitkeringsgerechtigden bij grote bedrijven liggen. 
Daarnaast leidt de inrichting van een regionale 
vertegenwoordiging, in de vorm van één 
accountmanager per onderneming, tot een sterkere 
acquisitiepositie van de publieke organisaties dan 
afzonderlijke accountmanagers.

Regionale
werkgeversdienstverlening
uitbreiden naar alle doelgroepen, 
inclusief eenduidige communicatie.

Invoering van één accountmanager 
namens de regio per onderneming.

Q1

Q1

Naar aanleiding van onderzoek in 2017 naar de 
bundeling van regionale middelen voor 
werkgeversdienstverlening door een regionale 
werkgroep wordt begin 2018 een besluit hierover 
genomen.

Collegebesluit n.a.v. onderzoek
bundeling van regionale middelen 
werkgeversdienst-verlening.

Q1

In een rapport heeft Radar ten aanzien van de 
regionale samenwerking binnen Arbeidsmarktregio 
Midden-Brabant een aantal aanbevelingen gedaan. 
Aan de hand van deze aanbevelingen wordt door 
een regionale werkgroep een aantal concrete acties 
benoemd in een actiegerichte agenda. Deze agenda 
dient door het college te worden bekrachtigd.

Opstellen actiegerichte agenda 
n.a.v. rapport Radar.

Q1

Jeugdwerkloosheidsvrije zone
De doelstelling van de jeugdwerkloosheidsvrije regio

Jeugdwerkloosheidsvrije zone
Opstellen van een

X

5



Uitvoeringsagenda 2018 Back to Basics 2.0, versie 29-12-2017

Nr. Onderwerp of aandachtsgebied
Back to Basics 2.0
(specifieke beleidsvoornemens cursief)

B2B 2.0 
Pagina

Beleid in 2018 Actie 2018 Planning S A 1

'Wat willen we?' 'Hoe gaan we het doen?'
de Wmo-verordening en -beleidsregels. Ook wordt 
gekeken wat de nieuwe inkoop betekent voor het 
pgb-beleid en het bijdragenbeleid.

bijdragenbeleid. Q1 2019)

Ook de verordening en beleidsregels Jeugdhulp
worden in 2018 geactualiseerd.

Actualiseren verordening en
beleidsregels Jeugdhulp.

Q1

A2. Het maken van onderscheid tussen de 
toegang en de ondersteuningstaken.
Vanaf 2018 worden er aparte afspraken 
gemaakt over de deelname aan 't Loket, 
inclusief de coördinatie van 't Loket.

Het onderscheid tussen deelname aan 't Loket 
en anderzijds de coördinatie daarvan maakt 
onderdeel uit van de aanbesteding algemene 
voorzieningen i.s.m. de gemeente Dongen.

11 In 2018 is de coördinatie van 't Loket opnieuw 
belegd bij ContourdeTwern. In 2018 is er specifieke 
aandacht voor de dóórontwikkeling van 't Loket.

Herijken visie op de toegang tot 
ondersteuning in samenwerking 
met alle betrokken partners.

De herijkte visie vertalen naar 
huisvestingsbehoefte.

Implementatie herijkte visie op de 
toegang tot ondersteuning.

Ql,2

Ql,2

Q3,4

A3. Regionale samenwerking (o.m. Jeugdwet, 
centrumgemeente Tilburg (Beschermd Wonen, 
maatschappelijke opvang en wettelijke opgave 
Jeugdwet).

12 Doordecentralisatie Beschermd Wonen, 
maatschappelijke opvang en preventie
De colleges van de regio Hart van Brabant hebben in 
december 2016 besloten om de samenwerking op de 
schaal van de regio te continueren op Beschermd 
wonen GGZ, Opvang en Preventie GGZ en 
Verslavingszorg. Tevens is hierbij de opdracht 
gegeven voor de regionale uitwerking van een 
meerjaren Regionaal Plan, conform de landelijke 
opdracht van VWS en VNG aan de 
centrumgemeenten. Eind 2017 hebben de colleges 
de projectbrief vastgesteld voor de inrichting van 
een meerjaren Regionaal Plan
Beschermd wonen GGZ, Opvang en Preventieve GGZ 
en verslavingszorg. Ook zal Goirle regionaal gaan 
samenwerken in de toegang voor de doelgroep 
Tijdelijk Verblijf LVG.

Opstellen regionaal plan
Beschermd Wonen en Opvang 
i.s.m. regio Hart van Brabant, 
inclusief doelgroep LVB.

01-3

Verwarde personen
Op 1 oktober 2018 moeten alle gemeenten en 
regio's beschikken over een goed werkende aanpak 
voor ondersteuning van mensen met verward

Verwarde personen
Afstemming tussen wat regionaal 
en lokaal geregeld is.

Ql,2

4
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'Wat willen we?' 'Hoe gaan we het doen?'
gecontracteerde organisaties voor 
welzijns- en maatschappelijk werk. 
Hieronder vallen: welzijnswerk, jeugd- en 
jongerenwerk, algemeen maatschappelijk 
werk, maatschappelijk werk voor 
bijzondere doelgroepen. Ook de GGD 
biedt lichte ondersteuning, maar is geen 
gecontracteerde partij.
Inwoners kunnen rechtstreeks bij deze 
partijen aankloppen, zonder tussenkomst 
van 't Loket.

Naast de gemeenschappelijke aanbestedingen 
met de gemeente Dongen zijn ook de 
volgende diensten per 2018 voor de eerste 
keer aanbesteed:
• Aandacht voor Basiskracht (enkelvoudig 

onderhands)
• Dementieconsulenten (meervoudig 

onderhands)
• Begeleiding vergunninghouders 

(enkelvoudig onderhands)

We willen de effectiviteit van geboden 
ondersteuning algemene voorzieningen meten 
door:

met gecontracteerde partijen afspraken 
te maken over het periodiek leveren van 
afgesproken meetgegevens, 
periodiek overleg tussen gemeenten en 
gecontracteerde organisaties over de 
resultaten van hun inzet en over de trends 
en ontwikkelingen. Indien nodig worden 
gemaakte afspraken tussentijds 
aangepast.

indicatoren kijken en waar nodig anticiperen op 
trends en ontwikkelingen in de gemeenschap. 
Gedurende het jaar worden aparte rapportage-en 
overlegmomenten gepland.
De maatwerkvoorzieningen Wmo worden ingekocht 
op basis van resultaat door de gemeenten Goirle, 
Dongen, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Deze 
gezamenlijke inkoop loopt door tot 2019. Het is de 
bedoeling dat vanaf 2019 gezamenlijke 
resultaatgerichte inkoop van Wmo-begeleiding 
plaatsvindt door de regiogemeenten Hart van
Brabant (m.u.v. gemeente Waalwijk).
De lopende raamovereenkomsten sociaal domein 
van de GDHO-gemeenten zijn in verband hiermee 
met een jaar verlengd en lopen dus door in 2018.

De start van de
aanbestedingsprocedure Wmo- 
begeleiding 2019 (publicatie op 
TenderNed) is gepland in het 
voorjaar van 2018.

Ql/2

De inkoop van Wmo-hulpmiddelen per 1 januari
2019 wordt in 2018 voorbereid. Dit gebeurt samen 
met de regio Hart van Brabant. Het betreft een grote 
Europese aanbesteding. Er is een gespecialiseerd 
bureau ingeschakeld voor de begeleiding van de 
marktverkenning, visievorming en inkoop.

De start/publicatie op TenderNed 
van de aanbestedingsprocedures 
Wmo-hulpmiddelen (i.s.m. Tilburg, 
Waalwijk, Loon op Zand, Oisterwijk, 
Hilvarenbeek, Gilze en Rijen,
Dongen) entrapliften (exclusief 
Waalwijk, Gilze-Rijen en Loon op 
Zand) (is gepland in de tweede 
helft 2018.

0.3/4

Laagspecialistische Jeugdhulp (segment 2) wordt 
vanaf 2017 gezamenlijk resultaatgestuurd ingekocht 
door alle regiogemeenten Hart van Brabant.
De hoogspecialistische jeugdhulp (segment 3) wordt 
nog gefinancierd op basis van producten die veelal 
gebaseerd zijn op uurtarieven. Vanaf 2019 zal ook de 
hoogspecialistische jeugdhulp resultaatgericht 
worden ingekocht.

De start van de 
aanbestedingsprocedure 
hoogspecialistische Jeugdhulp 
(segment 3) (publicatie op 
TenderNed) is gepland in het eerste 
kwartaal van 2018.

Q1

In 2018 vindt ter voorbereiding van de nieuwe 
regionale inkoop indien nodig aanpassing plaats van

Actualiseren Wmo-verordening en 
-beleidsregels, pgb-beleid en

Q4
(mogelijk

3
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'Wat willen we?' 'Hoe gaan we het doen?'
Al. Contracteren en subsidiëren

Door zowel te contracteren als te subsidiëren 
willen we komen tot een efficiënte inzet van 
middelen waarbij er sprake is van sa men hang 
tussen beleid, opdracht, prestaties, resultaten 
en kosten:
a. Door te contracteren in plaats van 

subsidiëren willen we resultaatafspraken 
kunnen maken i.p.v. prestatieafspraken.
We willen naar meer zakelijke en 
afdwingbare afspraken en concrete 
tegenprestaties.

b. Door inkoop van algemene voorzieningen 
en maatwerkvoorzieningen Wmo en 
Jeugdhulp op basis van 
resultaatverplichting willen we komen tot 
een betere aansluiting tussen algemene- 
en (individuele) maatwerkvoorzieningen.

c. We willen outcome- / output- /prestatie- 
indicatoren verbeteren.

In 2018 zijn de gemeentelijke opdrachten voor 
de algemene voorzieningen verstrekt op basis 
van (Europese) aanbesteding in plaats van 
subsidiëring. Dit betreft Maatschappelijk
Werk, Welzijnswerk en Jeugdwerk. Deze 
aanbesteding heeft plaatsgevonden in 
samenwerking met de gemeente Dongen.

In de komende beleidsperiode werken we aan 
de volgende ambities:

Inwoners kunnen voor lichte 
ondersteuning gratis en zonder indicatie 
terecht bij door de gemeente

5, 10,
30, 34,
36

In 2018 wordt het proces van subsidieverlening 
herijkt.

Herijken proces van 
subsidieverlening.
Vaststellen beleidsregels 2019 
(GGD, Leergeld, etc.).

Met gesubsidieerde partijen
worden periodieke 
voortgangsgesprekken gevoerd 
(met uitzondering van 
waarderingssubsidies).

03

Q3/4

X

De diverse aanbestedingen Wmo en Jeugdhulp
zoals Wmo-begeleiding, Wmo-hulpmiddelen en 
hoogspecialistische Jeugdhulp (segment 3) per 1 
januari 2019 vragen de nodige voorbereiding in
2018. Denk hierbij aan het inrichten van 
contractbeheer en monitoring, het implementeren 
van nieuwe processen en administratiesystemen, het 
communiceren naar aanbieders, het trainen van 
toegang en backoffice, etc..

Diverse voorbereidingen in het 
kader nieuwe aanbestedingen
Wmo en Jeugdhulp.

Ql-4

In verband met de aanbestedingen algemene 
voorzieningen is/wordt eind 2017 en begin 2018 
met de uitvoeringspartners overleg gevoerd over de 
wijze waarop aan de opdrachten vorm wordt 
gegeven en op welke momenten er overleg zal zijn.
De wijze van monitoring en verantwoording op 
resultaat is daarbij onderwerp van overleg.

Onderdeel van de aanbesteding algemene 
voorzieningen is dat verschillende outcome- en 
outputindicatoren zijn benoemd.
Er wordt in 2018 samengewerkt volgens het principe 
van dynamisch opdrachtgeverschap. Dit houdt in dat 
gemeenten in samenwerking met de aanbieders 
sturen op gewenste resultaten, systematisch naar de

Ontwikkelen model voor 
contractbeheer en management 
van de voorliggende voorzieningen 
die zijn aanbesteed.

01

2
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Uitvoeringsagenda 2018 

Back to Basics 2.0

Back to Basics
De uitvoeringsagenda is gekoppeld aan de beleidsnota Back to Basics en beperkt zich daarom tot de wettelijke taken ingevolge de Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet en de terreinen 
die daarmee samenhangen, zoals gezondheid, sport, cultuur, armoedebestrijding en onderwijs. Buiten het beleidskader valt het (subsidie)beleid op het gebied van natuur en milieu, 
economie en materieel en immaterieel erfgoed. Het uitvoeringsplan 2018 laat zien op welke manier de doelstellingen uit de nota Back to Basics concreet zijn uitgewerkt in beleid en acties 
voor het komende jaar. Elk van de doelen, beleidsvoornemens, plannen en concrete acties in de uitvoeringsagenda kan dus herleid worden naar een of meerdere van de volgende 
hoofddoelen:

1. Bevorderen van maatschappelijke participatie
2. Vergroten van de zelfredzaamheid
3. Versterken van de kracht van de samenleving

Indeling in thema's
Ter bevordering van de leesbaarheid van dit uitvoeringsplan zijn de onderwerpen ingedeeld naar de volgende thema's:

A. Opdrachtgeverschap en partnerschap
B. Toegankelijkheid, inclusie en sociale samenhang
C. Burgerparticipatie en innovatie
D. Cliëntondersteuning en mantelzorg
E. Vrijwilligers
F. Jeugd en jongeren
G. Onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie
H. Kwetsbare groepen en veiligheid
I. Gezondheid en preventie
J. Verbinding tussen het sociaal en fysiek domein

Leeswijzer
Van links naar rechts kunnen de tabellen als volgt worden gelezen: per onderwerp of aandachtsgebied in Back to Basics is het voorgenomen beleid in 2018 beknopt beschreven en 
vervolgens geconcretiseerd in acties in 2018 en een planning. Verder is bij de verschillende onderwerpen aangegeven of er een relatie bestaat met het subsidiebeleid (S), het 
accommodatiebeleid (A) en/of de Inclusie Agenda (I).
Als bijlage bij dit uitvoeringsplan is een overzicht opgenomen van de bestaande subsidierelaties.

Beleidscyclus
De uitvoeringsagenda maakt deel uit van de jaarlijkse gemeentelijke beleidscyclus en dient in de eerste plaats als intern sturingsinstrument. Er is dus jaarlijks een nieuwe uitvoeringsagenda 
waarin beleidsvoornemens zijn uitgewerkt in concrete acties. De uitvoeringsagenda is niet bedoeld als verantwoordingsinstrument naar bijvoorbeeld de raad of een adviesorgaan, maar het 
college kan het uitvoeringsplan, indien zij dat wenst, wel ter informatie en bespreking verstrekken.___________________________________________________________________________
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