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Datum: 30 maart 2022 
Betreft: Gefeliciteerd met uw benoeming en uitnodiging werkbezoek 

 

 

Geacht raadslid, 

 

Van harte gefeliciteerd met uw benoeming als gemeenteraadslid. Namens Stichting 

Prisma wensen wij u veel succes de komende vier jaar. Wij kijken er naar uit om 

met u samen te werken aan goede jeugdhulp, zorg en/of ondersteuning voor 

mensen met een beperking. 

 

Samen met u dragen wij er namelijk graag aan bij dat gemeente Goirle een 

gemeente is waarin het vanzelfsprekend is dat iedereen mee kan doen. Wij zien 

gemeente Goirle graag als regio waarin mensen met een beperking een 

betekenisvol leven kunnen leiden en iets toe kunnen voegen aan de samenleving. 

Hoe verschillend die invulling of bijdrage per persoon ook zal (kunnen) zijn. 
 

Wie zijn wij? 
Voor Stichting Prisma is de gemeente Goirle een woonplaats voor een deel van 

onze medewerkers en een gemeente waar we totaal aan zo’n 5 inwoners 

ondersteuning bieden.  
De focus van alle jeugdhulp, zorg en ondersteuning die we als Stichting Prisma 

bieden, is het begeleiden van mensen met een beperking. 
 

Wat kunt u doen om uw gemeente inclusiever te maken? 
Als raadslid krijgt u te maken met thema’s die alle inwoners raken, dus ook 

inwoners met een beperking. Denk bijvoorbeeld aan kinderen en jongeren in het 

onderwijs die extra hulp nodig hebben. Inwoners die gebruik maken van 

dagbesteding, inwoners die hulp nodig hebben bij het (zelfstandig) kunnen wonen 

of inwoners uit Goirle die ondersteuning nodig hebben in de (begeleiding naar) 

passend werk.   
 

U kunt als raadslid een belangrijke rol spelen om deelname van inwoners met een 

beperking aan de maatschappij en in Goirle vanzelfsprekender en makkelijker te 

maken. U doet dit vanuit uw rol als volksvertegenwoordiger en uw rol als raadslid 

bij het stellen van kaders en in uw controletaak op de uitvoering van beleid door 

het college. U kunt bijvoorbeeld bijdragen door ervoor te zorgen dat: 

- Alle communicatie vanuit de gemeentelijke organisatie begrijpelijk is, ook 

voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking 

- In het jeugdbeleid, en in de regiovisie van de jeugdregio, specifiek aandacht 

is voor kinderen met een beperking en het gezin waarin ze opgroeien.  
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- Gemeente Goirle samenwerkt met regiogemeenten in de inkoop van 

specialistische jeugdhulp vanuit de jeugdwet en ook bij de ondersteuning 

vanuit de Wmo.  

- De persoon om wie het gaat altijd centraal staat bij de uitvoering van beleid. 

Dit is vooral belangrijk als de inwoner ondersteuningsvragen heeft op 

meerdere leefdomeinen, waarbij samenwerking en extra flexibiliteit vanuit 

bekostigingsoogpunt of organisatieoogpunt nodig is. 
 

Praat niet over ons, maar met ons 
Het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat ook mensen met een beperking goede 

toegang moeten hebben tot zorg en ondersteuning, gebouwen, onderwijs, arbeid 

en begrijpelijke informatie. Ook moeten vanaf het begin ervaringsdeskundigen 

worden betrokken bij beleid en wetgeving, bijvoorbeeld bij het opstellen van uw 

lokale sociale beleid en uw lokale inclusie agenda. Ervaringsdeskundigen denken 

daarover graag mee in gemeente Goirle. Vanzelfsprekend kunnen wij vanuit 

Stichting Prisma daarbij ondersteunen.  
 

Komt u kennismaken? 
We hopen dat u de komende vier jaar ook aandacht heeft voor de kwetsbare 

inwoners in gemeente Goirle. We beseffen dat niet iedereen weet wat er in de 

gehandicaptenzorg speelt en wat wij (kunnen) bijdragen in uw gemeente.  
Heel graag nodig ik u uit voor een werkbezoek zodat u in de praktijk kunt 

kennismaken met uw inwoners met een beperking, uw inwoners als medewerkers 

van Stichting Prisma en de noodzakelijke, zinvolle en mooie dienstverlening die wij 

vanuit de gehandicaptenzorg als Stichting Prisma bieden. 
 

Wij wensen u een voortvarende start toe in uw nieuwe functie en kijken uit naar 

een persoonlijke ontmoeting. Wilt u van deze uitnodiging gebruik maken, neem 

contact op met Simone Heesters. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Stichting Prisma 
 


