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Kennisnemen van
Lancering van het dorpsteam.
Inleiding
Voor de uitvoering van het aanbod van voorzieningen in het voorliggend veld heeft het college de
opdracht ‘voorliggend veld 2022 e.v.’ gegund aan ContourdeTwern als hoofdaannemer met
onderaannemers: IMW Tilburg, MEE de Meent Groep, Stichting Jong, De Wever en
Vluchtelingenwerk. Per 1 juli zetten we een belangrijke stap voor het bereiken van onze opgaven.
Dan start het Dorpsteam Goirle.
Informatie
Overeenkomst voorliggend veld
Op 22 juli 2021 heeft u een uitgebreide raadsinformatiebrief ontvangen waarin we u hebben
geïnformeerd over de inkoop van het voorliggend veld. Daarin is toegelicht dat we één integrale
opdracht met één budget gunnen aan één opdrachtnemer. We zijn van mening dat we met die
kaders een stevig voorliggend veld aan het organiseren zijn. In de overeenkomst staan de
maatschappelijk opgaven en effecten:
opgave 1: Vergroten van de zelfredzaamheid;
opgave 2: Versterken van de kracht van de samenleving;
opgave 3: Bevorderen van de maatschappelijke participatie;
opgave 4: Verschuiven van maatwerkvoorzieningen naar het voorliggend veld.
Onder deze opgaves zijn maatschappelijke effecten beschreven. Hiermee zetten we in op de best
passende ondersteuning voor onze inwoners in alle levensfasen.
Dorpsteam Goirle
Om de bovengenoemde opgaves te bereiken is het nodig om integraal samen te werken. In het
voorliggend veld van Goirle betekent dat de medewerkers van hoofd- en onderaannemers gaan
samenwerken als één team. Zodat er voor inwoners één ingang is voor hun vragen. Dit team wordt
op 1 juli gelanceerd met de naam Dorpsteam Goirle.
Alles waarvoor inwoners voorheen naar ’t Loket gingen, wordt nu behandeld door het Dorpsteam en
ook zaken zoals welzijnswerk, jongerenwerk, gezinsondersteuning, vrijwilligerswerk en hulp bij
dementie.
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In het Dorpsteam werken medewerkers van ContourdeTwern, IMW regio Tilburg, MEE de Meent
Groep, Stichting Jong en De Wever. Zij werken met elkaar samen aan het welzijn van alle inwoners
om de maatschappelijke opgaven en effecten te bereiken.
Graag laten we de gemeenteraad beter kennismaken met het Dorpsteam. Dit zal na de zomer
gebeuren. In overleg met de regiegroep bepalen we de datum en de vorm van de kennismaking.
Vervolg
De overeenkomst is 1-1-2022 ingegaan. Het afgelopen half jaar stond in het teken van implementatie
zodat op 1 juli het dorpsteam gelanceerd kan worden. Deze overeenkomst heeft een looptijd van
vier jaar.
Communicatie
De communicatie met inwoners is al in gang gezet. Zowel het Dorpsteam Goirle als de gemeente
informeren inwoners over de veranderingen. De gemeente zet hiervoor de gemeentelijke
communicatiekanalen in. Verder werken we aan de aanpassing van brieven, telefonie en website.
Inwoners die op dit moment een beschikking hebben van de gemeente, ontvangen een brief zodat
ook zij weten of er iets voor hen verandert. Op 1 juli wordt het dorpsteam gelanceerd door middel
van een feestelijke opening voor inwoners.
Bijlagen
Geen.
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