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Opgemaakt door Ingrid van Breda 

Aanwezig 
 

Tess van de Wiel (voorzitter), Sjaak Sperber (CDA), Ineke Wolswijk 
(CDA), Monique van Brederode (VVD), Deborah Eijkelenboom (SP), 
Stijn van den Brekel (SP), Pernell Criens (PvdA), Antoon van Baal 
(PvdA), Arno de Laat (Arbeiderspartij GR), Servie Beekmans 
(Arbeiderspartij GR), Piet Verheijen (D66), Luuk van den Hout (D66),  
Christel van Neerven (PAG), Henk Gabriëls (PAG), Liselotte Franssen- 
du Maine (LRG), Paul Brouwers (LRG), Piet Poos (wethouder), Marijo 
Immink (wethouder), Harald Zegers (voorzitter participatieraad). 
Publieke tribune: +/- 25 
Participatieraad Goirle: 6 

 
Deze bijeenkomst kunt u terugluisteren op:  
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2019/09-april/21:15 
 

1. Opening door de voorzitter 
Voor deze vergadering zijn ook alle belangengroepen die een bijdrage hebben geleverd aan de 
inclusieagenda en alle leden van de participatieraad (PR) uitgenodigd. We bespreken vanavond het 
advies van de PR. Op basis van deze opiniërende bespreking zal het college een raadsvoorstel 
opstellen. U geeft vanavond dus richting mee aan het college. Bedenk hierbij dat de gemeenteraad 
de participatieraad heeft gevraagd te adviseren hoe de Inclusie Agenda verder uitgewerkt zou 
moeten worden. De PR heeft in haar advies aangegeven dat onderlinge samenhang belangrijk is. De 
maatregelen dienen in onderling verband bekeken te worden. De participatieraad heeft geclusterd, 
en niet geprioriteerd. Hierop heeft zij 1 uitzondering gemaakt. De PR adviseert om het thema 
financiële toegankelijkheid als eerste uit te werken, gelet op wat er door de belangengroepen als 
verbeterpunten naar voren is gebracht. 
 
Toelichting door de voorzitter van de participatieraad, Harald Zegers 
 
Bespreking visie en randvoorwaarden van de PR. Samenvatting van de randvoorwaarden:  

• Heldere communicatie 
• Inzet van ervaringsdeskundigen en belangengroepen 
• Positieve houding (aandacht voor talenten i.p.v. beperkingen) 
• Verbindingen leggen (tussen gemeente, maatschappelijke organisaties en burgers) 
• Samenwerken en ontschotten   
• Samenlevingsgericht werken 

 
Bespreking van de thema’s en bijbehorende maatregelen. Overzicht van thema's: 

• Financiële toegankelijkheid 
• Toegankelijkheid van het loket  
• Sociale toegankelijkheid 
• Fysieke toegankelijkheid 
• Toegankelijkheid van de arbeidsmarkt 
• Toegankelijkheid van de woningmarkt 

 
 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2019/09-april/21:15


 

 

Concreet advies PR:  
De participatieraad wil de raad adviseren het college te verzoeken om:  

- De randvoorwaarden te onderschrijven en deze te betrekken bij de uitwerking van de 
thema’s. 

- Uit te werken hoe zij de randvoorwaarden voor inclusie gaat creëren.  
- Bij alle thema’s te bekijken op welke wijze ervaringsdeskundigen en belangengroepen 

betrokken kunnen worden bij beleidsontwikkeling, uitvoering en opvolging. 
- Het thema financiële toegankelijkheid als eerste te gaan uitwerken, gelet op wat door de 

belangengroepen als verbeterpunten naar voren is gebracht. 
- Een planning te maken op welke termijn zij de overige verbeterpunten en thema’s op wil 

pakken.   
 
 
Inbreng fracties 

Lijst Riel Goirle Complimenten voor de participatieraad en voor de belangenorganisaties. Er is 
een enorme betrokkenheid. LRG vindt het een knappe prestatie om uit al die 
informatie dit voorstel voor te leggen. Veel aanvullingen zijn niet nodig, het 
advies van de PR  is prima en volledig. LRG volgt het advies zowel ten aanzien 
van de randvoorwaarden als de thema's. Resterende vragen: Hoe gaan we alles 
uitwerken? Wat moet in totaliteit gebeuren? Kan een tijdspad worden 
gehangen aan alle thema's met daarbij een berekening van de kosten, het 
benodigde aantal fte en de impact op de samenleving op korte of op lange 
termijn? LRG is van mening dat het niet allemaal overheidstaken zijn en zal een 
lijstje niet-overheidstaken aanleveren.   

Arbeiderspartij 
Goirle Riel 

Spreekt complimenten uit. De inbreng van de belangengroepen geeft een warm 
gevoel. De arbeiderspartij kan het advies en de conclusie van de PR volledig 
onderschrijven.  
Het thema financiële toegankelijkheid heeft niet de hoogste prioriteit, want alle 
thema's zijn belangrijk, ongeacht de volgorde. Niet alles is financieel haalbaar.  
Afhankelijk van het beschikbare budget kan de raad daarna een keuze maken. 
Niet alles is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De arbeiderspartij 
geeft aan dat thema's zijn geordend van meest naar minst genoemd door de 
belangengroepen en maakt daar niet uit op dat hieraan een prioritering van de 
PR ten grondslag ligt.  
Reactie PR: De PR spreekt zich niet uit over de volgorde van de thema's. De  
onderlinge samenhang is minstens zo belangrijk als de volgorde.  

PvdA Complimenten voor het proces. Dit garandeert draagvlak en kwaliteit. PvdA 
heeft nauwelijks toevoegingen en steunt het advies van de PR van harte. PvdA 
vraagt hoe de praktische vertaling eruit ziet. Wat vraagt de kanteling en het 
invulling geven aan de randvoorwaarden van de organisatie? 
PvdA ondersteunt het advies van de PR bij de thema's. De discussie over 
prioritering is ondergeschikt aan gedragsverandering.  

SP Onderschrijft de randvoorwaarden uit het advies. Geeft aan dat overleg met 
belangenorganisatie en ervaringsdeskundigen van belang is. SP wil een 
toelichting op de randvoorwaarde 'verbinden' en op de randvoorwaarde 
'samenlevingsgericht'. SP geeft aan dat zelfstandigheid het doel moet zijn en 
niet het middel.  
SP is blij met het thema financiële toegankelijkheid als 1e prioriteit. Binnen dit 
thema kiest de SP voor een meedoenregeling. Het is belangrijk om mee te 
kunnen doen aan sport- en culturele activiteiten, zeker voor mensen in 
eenzaamheid en voor statushouders. SP vraagt aandacht voor het behoud van 



 

 

onze verenigingen. 
SP noemt het thema fysieke toegankelijkheid en daarbinnen de maatregelen 
verbetering toegang openbare gebouwen en openbare toiletten. De Inclusie 
Agenda komt voort uit een motie om mensen met een beperking mee te laten 
doen. Stimuleer bewustwording onder inwoners en ondernemers. Maak gebruik 
van een team van ervaringsdeskundigen. 
SP noemt het thema sociale toegankelijkheid en daarbinnen de sub-thema's 
scholen, kinderopvang, werk, anti-stigmabeleid, eenzaamheid, mantelzorg. 
Stimuleer bewustwording, geef als gemeente het goede voorbeeld, zet de 
Diamantgroep meer in.  
Reactie participatieraad: de PR adviseert om niet doelgroepgericht te werken  
maar om in te spelen op vragen uit de maatschappij. Bekijk welke vragen er zijn 
in de samenleving, die vragen kunnen voortkomen uit doelgroepen.  
Samenlevingsgericht neemt de samenleving als uitgangspunt. Hoe kan je 
anderen (burgers, werkgevers, wijkcentra) stimuleren en mobiliseren om een 
bijdrage aan de maatschappij te leveren. Hoe kan je bijvoorbeeld sociaal 
ondernemerschap stimuleren. Het doel is om zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. 

CDA Complimenten, het is een goed en duidelijk stuk. CDA kan de visie en de 
randvoorwaarden onderschrijven. Met name de gerichte aanpak spreekt aan. 
Goed dat het geen statisch en limitatief lijstje is en dat er ruimte blijft om in te 
spelen op de werkelijkheid van de dag. CDA doet de suggestie om de 
randvoorwaarde 'cultuur en educatie' toe te voegen. Het advies van de PR richt 
zich vooral op 'zorg' en 'maatschappelijke organisaties'. Cultuur en educatie zijn  
belangrijk voor de welzijnsbevinding van mensen. Neem bijvoorbeeld het 
project Kunstkameraden, dit was bijzonder waardevol. Dergelijke projecten 
moeten we zeker opnemen in ons to do lijstje. CDA vraagt om de thema's weer 
te geven als projecten, met daarbij een realistische planning en een duidelijk 
einddoel. Uiteraard is inclusie revolving.   
Reactie wethouder Immink: cultuur kan onderdeel zijn van het verbinden. Als 
dat niet voldoende is dan kan het CDA een motie of amendement indienen bij 
besluitvormende vergadering.  
Reactie PR: cultuur en educatie kan gezien worden als een onderdeel van het 
thema sociale toegankelijkheid. Het is de uitwerking van sociaal culturele 
participatie.  
Reacties raadsleden (LRG, D66): cultuur en educatie niet als randvoorwaarde 
toevoegen. Hier en nu liever de hoofdlijnen vasthouden, cultuur gaat te zeer de 
diepte in. Cultuur en educatie kan wel in de uitwerking worden opgenomen.  
Andere partijen sluiten zich hierbij aan. Maak onderscheid tussen 
randvoorwaarden en middelen.  

Pro Actief 
Goirle 

PAG doet de suggestie om de volgende randvoorwaarden toe te voegen:  
- het kunnen voeren van eigen regie en daarvoor het benodigde sociale 

netwerk opbouwen en uitbreiden.  
- voldoende kennis over inclusie bij medewerkers van 't Loket en 

medewerkers in de zorg.    
Is de volgorde van de PR ook de prioriteitenlijst? PAG adviseert om ook het 
laatste gedachtestreepje uit het advies van de PR op te volgen "een planning te 
maken op welke termijn zij de overige verbeterpunten en thema's op wil 
pakken". Uit de planning blijkt wanneer wat aan de orde kan komen.  
Reactie participatieraad: Eigen regie kunnen voeren is geen randvoorwaarde 
maar een uitwerking. Instrumenten kunnen ingezet worden om tot die 



 

 

uitwerking te komen.  

D66 Een inclusieve samenleving komt voort uit het coalitieakkoord duurzaam en 
dienstbaar. D66 heeft dat onderschreven en citeert daaruit. Alle thema's en hun 
onderlinge samenhang zijn belangrijk. Gelet op de haalbaarheid en het budget 
van de gemeente geeft D66 de hoogste prioriteit aan voldoende inkomen. Niet 
iedereen heeft toegang tot de reguliere arbeidsmarkt, niet iedereen kan 
zelfstandig voldoende inkomen genereren. D66 vraagt daarom naar de 
mogelijkheid van een parallelle arbeidsmarkt om geheel of gedeeltelijk inkomen 
te genereren. Zet in op het voorkomen van schulden en op zachte  
schuldhulpverlening.  

VVD Sluit zich aan bij LRG en de arbeiderspartij. VVD wil eerst een overzicht van de 
kosten en wat het oplevert voordat prioriteiten worden gesteld en de 
verdiepingsslag kan worden gemaakt.   

 
Overzicht van door raads- en burgerleden genoemde thema's en maatregelen: 
Meerdere partijen prioriteren de thema's in volgorde van meest naar minst genoemd door de 
belangenorganisaties. Ook is er draagvlak voor onderlinge samenhang en de verbinding tussen de 
thema's. Daarnaast hebben afzonderlijke fracties de volgende thema's en specifieke maatregelingen 
genoemd: 
Thema Financiële toegankelijkheid. Binnen dit thema is specifiek de meedoenregeling (SP) en 
schuldhulpverlening (D66) genoemd.  
Thema Sociale toegankelijkheid. Binnen dit thema is specifiek kinderopvang, werk, mantelzorg, anti-
stigmabeleid, eenzaamheid, bewustwording, sport (SP) en cultuur en educatie (CDA, SP, LRG) 
genoemd.  
Thema Fysieke toegankelijkheid. Binnen dit thema is specifiek verbetering toegang openbare 
gebouwen en openbare toiletten en bewustwording genoemd (SP).  
Thema toegankelijkheid arbeidsmarkt: Binnen dit thema is specifiek een parallelle arbeidsmarkt om 
geheel of gedeeltelijk inkomen te genereren genoemd (D66, SP). 
 
Wethouder Marijo Immink is erg blij met de bespreking. De raads- en burgerleden hebben omarmd 
wat belangenorganisaties hebben aangegeven en wat de PR heeft geadviseerd. Het college heeft 
handvatten gekregen om een raadsvoorstel op te stellen. In het raadsvoorstel wordt onder meer 
opgenomen: wat is het tijdspad; welke kosten zijn er aan verbonden; wat is de impact op de 
samenleving; hoe kunnen we het laaghangend fruit plukken; wat kunnen we op lange en op korte 
termijn bereiken; is het een overheidstaak of niet; hoeveel capaciteit vergt het. 
  
Conclusie oordeelsvormende vergadering:  

- het college verzoeken om een raadsvoorstel op te stellen.  
- In het raadsvoorstel het advies van de participatieraad verwerken en rekening houden met 

de gemaakte opmerkingen in de oordeelsvormende vergadering van 9 april 2019.  
 
 
Afsluiting door de voorzitter 
Dank aan de participatieraad Goirle voor het uitbrengen van dit advies en voor hun constructieve en 
positieve inzet. Met alle inbreng van de belangenorganisaties, het advies van de participatieraad en 
de bespreking in deze oordeelvormende vergadering zal een raadsvoorstel worden opgesteld, een 
unieke manier van werken, dus daar mogen alle betrokkenen inclusief uzelf als raad trots op zijn. 
Zodra het raadsvoorstel gereed is zal het voor besluitvorming worden aangeboden aan de raad.   
 


