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Op 11 februari 2022 ontvingen wij van de participatieraad Goirle de notitie over Uitvoering Goirle 
Glanst. Wij danken u voor uw notitie en vinden de inhoud hiervan waardevol. Met deze brief 
reageren wij op uw notitie. 
 
De omgang met vrijwillige platforms/belangengroepen. 
Uit eerdere gesprekken met u zijn wij reeds op de hoogte van uw zorgen over het gebrek aan 
communicatie en vertrouwen tussen een aantal vrijwillige partijen en de gemeente. Wij willen graag 
van deze partijen horen wat er speelt en een dialoog met hen voeren gericht op een betere 
verbinding en samenwerking. Want het realiseren van de gestelde doelen in Goirle GLANST zal 
inderdaad meer dan voorheen afhankelijk zijn van betrokken vrijwilligers. Wij hechten er veel waarde 
aan om goed naar de vrijwilligers te luisteren. In afstemming met u hebben wij al de eerste stap 
gezet. Op 22 februari 2022 vindt een eerste dialoog plaats. Wij waarderen het dat u hierin met ons 
meedenkt. Wij gaan er ook van uit dat dit een opmaat is voor een herziene samenwerking. 
 
 
Positieve gezondheid en normaliseren 
U geeft aan dat u het onduidelijk vindt wanneer en hoe de gemeente de intentie, om 
maatwerkvoorzieningen niet af te bouwen maar wel oplossingen van klachten en tegenslagen te 
zoeken in nauwe samenwerking met de inwoner zelf en zijn nabije (leef)omgeving en zijn of haar 
netwerk/gezin, in de dagelijkse praktijk gaat inzetten. Het denkproces naar normaliseren en positieve 
gezondheid is inderdaad al ingezet toen de visie Goirle GLANST werd vastgesteld. Samen met onze 
samenwerkingspartner ContourdeTwern geven wij hier verder vorm aan. In een volgend overleg 
praten wij u hierover graag gezamenlijk een keer bij. 
 
Tot slot 
Wij hopen hiermee een duidelijke reactie op uw notitie gegeven te hebben. Wij brengen uw notitie 
en onze reactie daarop ter kennisname aan de gemeenteraad.  
 
 
 
 



 
   

Bladnummer Zaaknummer Datum 
2 van 2 2020-002645  
   

 

 

Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders, 
 

 
 
Nicole Boonmann 
domeinmanager Sociaal 


