
Ruimte voor inwoners en belanghebbenden, versie 22 juni 2021 
 
De gemeenteraad van Goirle heeft de ambitie om inwoners, belangenverenigingen, instellingen en 
organisaties meer te betrekken bij plannen, projecten en beleid. Participatie en communicatie 
staan hoog op de agenda. Voor de raad betekent dit: meer luisteren naar wat er leeft en speelt bij 
onze inwoners; inwoners op een laagdrempelige manier toegang tot de raadsagenda geven; 
inwoners verleiden om mee te praten, mee te doen en mee te beslissen. 
 
Het document Ruimte voor inwoners geeft een overzicht van de mogelijkheden die er zijn om te 
luisteren naar wat er leeft en speelt bij onze inwoners. Met deze opties kan de raad experimenteren 
hoe zij de inwoners het beste kan verleiden om mee te praten, mee te doen en mee te beslissen. 
Deze mogelijkheden worden niet vastgelegd in een reglement van orde. Het zijn flexibele opties die 
experimenteerruimte bieden. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing kan de opties uitbreiden en 
aanpassen. De opties worden gecommuniceerd via de website, lokale media en social media.  
 
 

1. Mogelijkheden om uw mening te geven en mee te doen (participeren) 
U kunt op verschillende manieren uw mening laten horen bij beslissingen die het gemeentebestuur 
neemt, met raadsleden in contact komen, uw idee onder de aandacht brengen. U kunt gebruik 
maken van de volgende mogelijkheden: 
 

1.1 E-mail of brief sturen 
1.2 Praat met uw raadslid 
1.3 Spreekrecht bij een oordeelsvormende vergadering 
1.4 Meepraten bij een beeldvormende vergadering 
1.5 Raadsleden uitnodigen voor werkbezoek 
1.6 Inwonerpanel 
1.7 Inwonerspodium  
1.8 Jongerenpodium 

 
 
1.1 E-mail of brief sturen 
U kunt de gemeenteraad een e-mail of een brief sturen wanneer u iets onder de aandacht wilt 
brengen. Wanneer u een e-mail of brief stuurt aan de gemeenteraad dan zorgt de griffie dat alle 
raadsleden de informatie ontvangen. E-mails of brieven voor de gemeenteraad stuurt u naar: 
gemeenteraad@goirle.nl of naar Griffie gemeente Goirle, Postbus 17, 5050 AA Goirle. 
 
 
1.2 Praat met uw raadslid 
U kunt raadsleden rechtstreeks mailen of benaderen. Zij gaan graag met u het gesprek aan. Zij 
kunnen u ook uitnodigen voor hun fractieoverleg. De gegevens van de raadsleden vindt u hier: 
https://raad.goirle.nl/organisatie/gemeenteraad. U kunt ook contact opnemen met de griffie via 
gemeenteraad@goirle.nl of 013 – 5310 645. 
 
 
1.3 Spreekrecht bij een oordeelsvormende vergadering* 

U kunt gebruik maken van het spreekrecht in een oordeelsvormende vergadering. Spreekrecht is 
mogelijk bij onderwerpen die op de agenda staan. U kunt uw mening geven en invloed uitoefenen op  
beslissingen die het gemeentebestuur neemt.  
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Hoe werkt het? 
Bij aanvang van het agendapunt kunt u het woord voeren. De voorzitter bepaalt de spreektijd. 
Meestal krijgt u maximaal vijf minuten spreektijd. Raadsleden mogen vragen aan u stellen. Daarna 
behandelt de raad het agendapunt. U kunt als u dat wenst een slotreactie geven.  
 
Wanneer is spreekrecht niet mogelijk? 
U kunt geen gebruik maken van het spreekrecht als het gaat over: 

• een onderwerp dat niet op de agenda van de oordeelsvormende vergadering staat; 
• een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft 

opengestaan; 
• benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; 
• een gedraging waarover een klacht kan of kon worden ingediend (ex. artikel 9:1 van de 

algemene wet bestuursrecht). 
 
Aanmelden 
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht dan kunt u zich daarvoor aanmelden. U wordt verzocht 
om dit uiterlijk de dag voor de vergadering aan de griffie door te geven. U vermeldt daarbij uw naam, 
adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. U kunt dit telefonisch 
of per e-mail doen: 013 – 5310 645 of gemeenteraad@goirle.nl. 
 
*Spreekrecht bij een oordeelsvormende vergadering is opgenomen in het RvO.  

   
 
1.4 Meepraten bij een beeldvormende vergadering 
Raadsleden waarderen inbreng uit de samenleving zodat de raad zich een goed beeld kan vormen 
van velerlei onderwerpen en thema’s. Meepraten is mogelijk bij onderwerpen die op de agenda 
staan. Er zijn twee mogelijkheden om mee te praten bij een beeldvormende vergadering:  

- De regiegroep nodigt zelf inwoners uit om deel te nemen aan een beeldvormende 
vergadering. De griffie stemt de voorbereiding met de genodigden af.  

- U kunt zelf aangeven dat u op basis van uw kennis of ervaring inbreng wilt leveren bij een 
beeldvormende vergadering.  

 
Hoe werkt het? 
Bij aanvang van het agendapunt kunt u het woord voeren. De voorzitter bepaalt hoeveel tijd u krijgt 
om uw inbreng te leveren, meestal is dit maximaal vijf minuten. Raadsleden luisteren naar u en 
mogen vragen aan u stellen. Raadsleden mogen niet met u in discussie gaan. Nadat u de gelegenheid 
hebt gehad om mee te praten behandelt de raad het agendapunt. U kunt als u dat wenst een 
slotreactie geven. 
 
Wanneer is meepraten bij een beeldvormende vergadering niet mogelijk? 
U kunt niet meepraten als: 

• Het gaat over een onderwerp dat niet op de agenda van de beeldvormende vergadering 
staat; 

• Het gaat over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat 
of heeft opengestaan; 

• Het gaat over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; 
• Het gaat over een gedraging waarover een klacht kan of kon worden ingediend (ex. artikel 

9:1 van de algemene wet bestuursrecht). 
• De agenda dit niet toelaat. Meepraten bij een beeldvormende vergadering is geen recht. De 

voorzitter bepaalt of u mee mag praten bij de vergadering óf dat u op een ander moment of 
op andere wijze uw inbreng kunt leveren. 
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Aanmelden 
Als u mee wilt praten bij een beeldvormende vergadering dan kunt u zich daarvoor aanmelden. U 
wordt verzocht om dit uiterlijk de dag voor de vergadering aan de griffie door te geven. U vermeldt 
daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u mee wilt praten. U kunt dit 
telefonisch of per e-mail doen: 013 – 5310 645 of gemeenteraad@goirle.nl. 
 
 
1.5 Raadsleden uitnodigen voor werkbezoek 
U kunt raadsleden uitnodigen om op werkbezoek te komen. Raadsleden kunnen zich tijdens het 
werkbezoek laten informeren over het onderwerp dat u onder de aandacht wilt brengen. Ook kan 
het zijn dat u, bijvoorbeeld in uw straat, buurt of wijk, een initiatief hebt genomen dat u met de 
raadsleden wilt delen. Wilt u de raadsleden uitnodigen om te komen kijken of om hierover te komen 
praten? Of wilt u om een andere reden eens een aantal raadsleden uitnodigen? De griffie kan u 
adviseren over de mogelijkheden en voorwaarden.  
 
Hoe werkt het? 
U kunt uw uitnodiging sturen aan gemeenteraad@goirle.nl. De griffie plaatst uw uitnodiging op de 
evenementenkalender. 
 
 
1.6 Inwonerpanel 
U kunt deelnemen aan het inwonerpanel van de gemeente Goirle en uw mening geven over wat er in 
de gemeente speelt. Als u een inwoner bent van de gemeente Goirle en u bent minimaal 16 jaar, dan 
kunt u zich voor het inwonerpanel inschrijven. 
 
Hoe werkt het? 
Als deelnemer ontvangt u een aantal keer per jaar via e-mail een uitnodiging voor een online 
onderzoek. U kunt altijd zelf beslissen of u meedoet, of dat u overslaat. Het invullen gaat eenvoudig 
via internet. 
 
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden via de website: https://www.goirle.nl/in-de-gemeente-goirle/inwonerpanel/ 
 
 
1.7 Inwonerspodium  
U kunt uw plan of idee toelichten aan de gemeenteraad. Hiervoor kunt u gebruik maken van het 
inwonerspodium. Het inwonerspodium is geschikt voor onderwerpen die niet op de agenda van de 
raad staan. Uw plan of idee kan gaan over iets bij u in de straat of in de buurt of over een ander 
onderwerp waarvoor u de aandacht vraagt. Laat horen wat u wilt bereiken, waarom u dat wilt en wat 
daar volgens u voor nodig is. U hoeft geen uitgebreid rapport op te stellen, een korte brief of petitie 
waarin duidelijk staat wat u met de raad wilt bespreken is voldoende.  
 
Hoe werkt het? 
Voorafgaand aan beeldvormende- en oordeelsvormende vergaderingen wordt van 18:45 uur tot 
19:15 uur tijd gereserveerd voor het inwonerspodium. De spreektijd wordt verdeeld over het aantal 
aanmeldingen. Het inwonerspodium duurt maximaal een half uur. Bij het inwonerspodium hoeft niet 
de hele raad aanwezig te zijn. De fracties kunnen een raadslid of burgerlid afvaardigen. 
Tijdens het inwonerspodium kunt u uw brief of petitie kort toelichten en overhandigen aan de 
voorzitter. Raads- en burgerleden kunnen u in één termijn vragen stellen ter verduidelijking. Er wordt 
geen discussie gevoerd met u of met de raadsleden onderling of met de wethouder. Raads- en 
burgerleden kunnen ook aan de verantwoordelijke wethouder in één termijn vragen stellen ter 
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verduidelijking. Als er geen vragen zijn, dan kan de wethouder een korte reactie geven. U kunt 
eventueel een slotreactie geven.  
 
En daarna? 
De raads- en burgerleden die aanwezig zijn bij het inwonerspodium bepalen of en hoe uw plan of 
idee een vervolg krijgt. Dat is dus niet vanzelfsprekend. Het kan zijn dat één of meer fracties naar 
aanleiding van uw idee een vervolggesprek met u willen voeren of een motie of initiatiefvoorstel 
willen opstellen. Uw plan of idee komt dan op de agenda van een oordeelsvormende- of 
besluitvormende vergadering van de raad. U wordt na het inwonerspodium door de griffie op de 
hoogte gehouden van het vervolg. Ook als de raad uw idee níet overneemt dan krijgt u daarvan 
bericht.  
 
Welke onderwerpen kunnen niet aan de orde komen bij het inwonerspodium 

o uw onderwerp heeft het afgelopen half jaar op de agenda van een beeldvormende-, 
oordeelvormende- of besluitvormende raadsvergadering of inwonerspodium gestaan; 

o uw plan of idee hoort niet tot de taken of bevoegdheden van de gemeente; 
o uw plan of idee raakt de privébelangen van personen of kan om andere redenen niet in het 

openbaar worden besproken; 
o tegen uw plan of idee kan wettelijk bezwaar of beroep worden ingediend. 

 
Aanmelden 
Als u gebruik wilt maken van het inwonerspodium dan kunt u uw brief of petitie aanmelden bij de 
griffie (Griffie gemeente Goirle, Postbus 17, 5050 AA Goirle of per e-mail gemeenteraad@goirle.nl).  
De regiegroep plant in haar eerstvolgende vergadering in wanneer u uw plan of idee kunt toelichten 
op het inwonerspodium.  
 
Om gebruik te kunnen maken van het inwonerspodium gelden de volgende spelregels 
1. Inwoners of organisaties melden zich aan bij de griffie. 
2. De aanmeldingen worden openbaar op het raadsinformatiesysteem geplaatst. 
3. De regiegroep plant in haar eerstvolgende vergadering in wanneer het inwonerspodium 
plaatsvindt.  
4. De spreektijd wordt verdeeld over het aantal aanmeldingen. Het inwonerspodium duurt maximaal 
een half uur. 
5. De locatie is die waar de rest van de avond wordt vergaderd. 
6. De voorzitter van de aansluitende beeldvormende- of oordeelsvormende vergadering zit het 
inwonerspodium voor. 
7. Er wordt geen verslag gemaakt. 
8. De indiener kan de brief of petitie kort toelichten en overhandigen aan de voorzitter. 
9. Raadsleden en burgerleden kunnen aan de indiener vragen ter verduidelijking stellen in één 
termijn. Geen discussie onderling of met de indiener. 
10. Raadsleden en burgerleden kunnen de wethouder vragen ter verduidelijking stellen in één 
termijn. Zijn er geen vragen, dan kan de wethouder een korte reactie geven. Geen discussie 
onderling of met de wethouder. 
11. De indiener kan eventueel een slotreactie geven. 
12. Brieven en petities komen na het inwonerspodium op een lijst ingekomen stukken waarbij de 
regiegroep een voorstel voor behandeling of afhandeling doet. 
13. De griffie informeert u over het voorstel van de regiegroep voor behandeling of afhandeling.   
14. Net als alle overige stukken op de lijst van ingekomen stukken, kan een fractie uw brief of petitie 
agenderen voor bespreking. 
15. Het inwonerspodium is een experiment en hiervan kan alleen gebruik worden gemaakt als de 
raad fysiek bijeenkomt. 
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1.8 Jongerenpodium 
Het jongerenpodium is vergelijkbaar met het inwonerspodium. Jongeren (inclusief de 
jeugdgemeenteraad) kunnen hun plan of idee bij de gemeenteraad onder de aandacht brengen. Voor 
het jongerenpodium gelden dezelfde spelregels en voorwaarden ten aanzien van onderwerpen en 
aanmeldingen als bij het inwonerspodium.  
  
 

2. Mogelijkheden om inwoners te informeren over de rol van de raad 
De raad vindt het belangrijk om inwoners op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te  
informeren de rol van de raad, het presenteren van de raadsleden en het verkondigen van 
standpunten van de diverse partijen. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld 
de vergaderingen, procedures, besluiten, taken, werkzaamheden, invloed en de begroting. Om 
inwoners te informeren over de rol van de raad kan gebruik worden gemaakt van de volgende 
mogelijkheden: 

• Cursus politiek actief 

• Klassenbezoeken 

• Gast van de raad 
 
2.1 Cursus politiek actief 
"Politiek Actief”: bijeenkomsten voor geïnteresseerden in gemeentepolitiek. 
 
2.2 Klassenbezoeken  
Klassenbezoeken voor scholieren: jaarlijks vinden deze meerdere malen plaats om jongeren kennis te 
laten maken met en te betrekken bij de lokale politiek. 
 
2.3 Gast van de raad 
Inwoners worden uitgenodigd voor een raadsvergadering en krijgen beeld bij wat de gemeenteraad 
is en doet. Deze vorm is vrij passief en wordt op verzoek georganiseerd.  
   
 
 


