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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2020-002645 

 
Onderwerp 
Uitnodiging tot zienswijze uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2022-2026 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
18 januari 2022 8 maart 2022   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 

1. Kennisnemen van de uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2022-2026; 
2. Indienen van een zienswijze op de uitvoeringagenda. 

 
Inleiding 
Op 16 maart 2021 is de cultuurnota door uw gemeenteraad vastgesteld. Op 5 oktober 2021 werd de 
beleidsvisie Sociaal Domein 2022-2026, Goirle GLANST, door uw gemeenteraad vastgesteld. Hiermee 
zijn de kaders voor 2022 – 2026 bepaald. Inmiddels is er op verzoek van uw raad een 
gemeenschappelijke uitvoeringsagenda opgesteld voor beide beleidsvisies. Deze gemeenschappelijke 
uitvoeringsagenda moet de integraliteit van het beleidsterrein cultuur borgen binnen het sociaal 
domein. Er is geen aparte uitvoeringsagenda voor cultuur, omdat volgens de vastgestelde visie Goirle 
GLANST cultuur gezien wordt als middel om welzijn en de gezondheid van inwoners te bevorderen 
en gezondheidsproblemen te voorkomen.  
Voor het thema cultuur heeft het college middels een motie de opdracht gekregen om de raad te 
consulteren alvorens de uitvoeringsagenda vast te stellen. Deze consultatie bestaat uit een tweetal 
onderdelen waarmee we uw raad in de gelegenheid stellen te reageren op het onderdeel cultuur in 
de uitvoeringsagenda. Allereerst is uw raad uitgenodigd om als toehoorder aanwezig te zijn bij de 
sessies die op 22 november hebben plaatsgevonden met vrijwilligers. Tijdens deze sessies hebben we 
vrijwilligers in de gemeente meegenomen in de concept uitvoeringsagenda en hen in de gelegenheid 
gesteld hierop te reageren. Daarnaast willen we uw raad in de gelegenheid stellen om een zienswijze 
te geven op de uitvoeringsagenda voordat het college deze vaststelt. Met de mogelijkheid tot het 
geven van een zienswijze voeren wij de motie uit waarin het college wordt opgedragen om de raad 
te consulteren voor het onderdeel cultuur. Omdat de uitvoeringsagenda geldt voor het hele sociale 
domein en cultuur hier een integraal onderdeel van is, mag de zienswijze betrekking hebben op de 
gehele uitvoeringsagenda.  
 
Argumenten 
1.1  De uitvoeringsagenda maakt onze ambities concreet en geeft houvast voor het maken van 
keuzes en het stellen van prioriteiten in het sociaal domein. 
Op basis van de beleidsvisie sociaal domein 2022-206, Goirle GLANST en de cultuurnota, is de 
uitvoeringsagenda opgesteld. De uitvoeringsagenda richt zich op de rol van de gemeente, de 
ontwikkellijnen en de taken die de gemeente de komende jaren oppakt om de doelstellingen te 
behalen.  
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We beschrijven daarbij alleen de inzet van de gemeente zelf en geen activiteiten van partners of 
inwoners. Dit is in lijn met de nieuwe rol van de gemeente, waarin de gemeente stuurt op outcome 
en resultaten en de uitvoering van opdrachten aan de partners en vrijwilligers overlaat. 
 
1.2  De uitvoeringsagenda is getoetst door een breed scala aan personen 
Bij het opstellen van de uitvoeringsagenda is een breed scala aan personen betrokken. We zijn 
begonnen met een ambtelijke sessie met beleidsmedewerkers en kwaliteitsmedewerkers over de 
rollen en het implementeren van de ontwikkellijnen in onze werkwijze. Daarna heeft er een sessie 
plaatsgevonden met inwoners die vrijwilligerswerk doen binnen het sociaal domein. Bij hen hebben 
we de inhoud van de uitvoeringsagenda getoetst en met hun input de uitvoeringsagenda aangevuld. 
Leden van de participatieraad en de gemeenteraad waren bij deze sessie aanwezig als toehoorder.  
De participatieraad heeft aangegeven geen advies te geven over de uitvoeringagenda, maar komt 
nog wel met aandachtspunten. 
Vanwege een lopende aanbesteding voorliggend veld konden de huidige samenwerkingspartners 
niet deelnemen aan de sessies over de uitvoeringsagenda. Wel hebben we in het programma van 
eisen de te behalen maatschappelijke effecten en de ontwikkellijnen opgenomen en hebben we deze 
in de dialoogfase met onze beoogde nieuwe samenwerkingspartner uitgediept.  
Het uitdragen van deze uitvoeringsagenda en de beoogde doorontwikkeling in de wijze waarop we 
als gemeente samenwerken met partners en inwoners zal bijdragen aan de gezamenlijke focus en 
slagkracht in het samenwerken aan een ‘doenerig’ dorp waar inwoners goed kunnen toeven. 
Het betrekken van ambtenaren, partners en vrijwilligers draagt bij aan het realiseren van onze 
ambities voor het sociaal domein en is daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid en ambitie. 
 

2.1  Het college heeft deze toezegging gedaan aan de raad in de raadsvergadering van 21 
december 2021. 
Op 22 november 2021 waren raadsleden in de gelegenheid om als toehoorder aanwezig te zijn bij de 
sessies voor vrijwilligers over de uitvoeringsagenda. Mocht uw raad naar aanleiding hiervan of 
aanvullend hierop nog opmerkingen hebben, dan kunnen deze worden opgenomen in een 
zienswijze. In de raadsvergadering van 21 december heeft het college, naar aanleiding van de motie 
van de PAG (16 maart 2021) toegezegd dat er nog een consultatie van de raad gaat plaatsvinden; 
met name voor cultuur. Door de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen komen wij aan deze 
toezegging tegemoet.  
 
Kanttekeningen 
1.1  De uitvoeringsagenda is geschreven door de gemeente, onderdelen worden uitgevoerd door 
het culturele veld. 
De cultuurnota zelf is tot stand gekomen door veelvuldig overleg met het culturele veld waardoor  
deze nota gerust een co-creatie mag worden genoemd. Cultuur minnend Goirle heeft zich in  
een uitgebreide vragenlijst en een tweetal meedenksessies kunnen uitspreken over wat belangrijk is  
voor cultuur in Goirle en wat de gemeente hierin kan betekenen, zodat we met ons aandeel kunnen  
inzetten op de zaken die ertoe doen. Uit alle opgehaalde informatie, kennis en meningen is een  
overkoepelende visie gedestilleerd die vervolgens geschreven is door gemeente en een tweetal  
vertegenwoordigers van culturele partijen. Het eindproduct is nog een keer ter  
beoordeling aan het culturele veld toegezonden. In de cultuurnota valt te lezen dat er wederom in 
co-creatie gewerkt zal worden aan een uitvoeringsagenda.  
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Met de betrokken culturele partijen is tijdens de uitwerkingsfase afgesproken dat de gemeente de 
uitvoeringsagenda schrijft omdat hierin komt te staan welke taken de gemeente de komende jaren 
oppakt om de doelstellingen in het sociaal domein te behalen. Met het culturele veld is in 2021 
gestart met de uitwerking van één van de ambities in de cultuurnota: het vormgeven van een 
cultuurplatform. Om deze ambitie te realiseren is na een brede uitvraag een ‘kerngroep cultuur’ 
geformeerd en is de samenwerking gezocht met burgerinitiatief PlanC.  
 
Financiën 
De uitvoering van de Uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2022-2026 valt binnen de begrote 
budgetten. 
 
Vervolg 
Als de regiegroep op 31 januari 2022 akkoord gaat, wordt de uitvoeringsagenda op 22 februari 2022  
geagendeerd voor de oordeelsvormende raadsvergadering en 8 maart 2022 voor de  
besluitvormende raadsvergadering. Vervolgens wordt de uitvoeringsagenda ter besluitvorming  
voorgelegd aan uw college. 
 
 
Bijlagen 
Uitvoeringsprogramma visie Sociaal Domein 2022-2026 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 januari 2022 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 

1. Kennisnemen van de uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2022-2026; 
2. Indienen van een zienswijze op de uitvoeringagenda. 

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 8 maart 2022. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 

 


