
 
Motie reserve inclusie beleid financiering door 1% regeling 

Raadsvoorstel: Prioriteiten Inclusie Agenda – prioriteiten 2020-2021 

De gemeenteraad van Goirle in vergadering bijeen 15 december 2020. 

Constaterende dat: 

1. De raad juni 2016 een motie aannam voor het opstellen van een inclusie agenda nadat 

Nederland het VN-verdrag voor mensen met een beperking geratificeerd werd in 2016. Doel 

van de motie was de toegankelijkheid voor mensen met een beperking in Goirle te 

verbeteren. 

2. De Inclusie Agenda is op 9 april 2019 besproken in een oordeelsvormende vergadering van 

de gemeenteraad. Het college heeft toen op zich genomen om met een voorstel te komen 

over de prioritering van alle verbeterpunten die in de Inclusie Agenda staan. Het is daarna 

even stil geworden als gevolg van ambtelijke capaciteit en financiële problemen en 

vervolgens de coronacrisis.  

3. Goirle beschikt over 1% regeling in de begroting voor de reserve verfraaiing van de 

gemeente. Deze reserve wordt gebruikt voor beeldende kunst in de openbare ruimte. 

Overwegende dat: 

1. Voor mensen met een beperking het garen op de klos niet zichtbaar zijn op het gebied van 

fysieke toegankelijkheid bij openbare ruimte en gebouwen zoals toegankelijke en openbare 

toilette, CC Jan van Besouwhuis en basisschool T’Schrijveke. 

2. Veel van deze projecten kosten geld en zullen langere termijn nodig hebben voor realisering. 

Een reserve helpt bij de continuering naar het doel een inclusieve samenleving. 

3. Dit kan het moeten kiezen tussen prioriteiten ook verminderde. 

Verzoekt het college: 

1. Onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor het instellen van een inclusie beleid reserve en 

of dit gefinancierd kan worden net als de 1% regeling in de begroting voor de reserve 

verfraaiing van de gemeente. 

2. Hierbij mee te nemen of  het mogelijk is met terugwerkende kracht de begroting van 2020 

kan ingezet worden. 

3. Met een voorstel naar de raad komen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekent door: 

Stijn van den Brekel 

SP 

 

 


