
 

 
MOTIE , art 28 lid 3 RvO  
 
Onderwerp:  
Besluitvorming college rondom beëindiging bekendmakingen in het Goirles Belang per 1 juni 2022.  
 
De raad van gemeente Goirle bijeen d.d. 14 juni 2022.  
 
Constaterende dat:  
-Er vanuit inwoners groot belang wordt gehecht aan laagdrempelige informatievoorziening over hun leefomgeving en 
wijzigingen van lokale regelgeving. Dit blijkt uit reacties op “straat”, op Social Media en in het Goirles Belang.  

- Er een grotere dan direct zichtbare groep inwoners niet digitaal vaardig (genoeg) is om zich aan te melden voor digitale 
ontvangst en het digitaal ontvangen van de bekendmakingen.  

- Deze inwoners over alle leeftijdscategorieën zijn verdeeld en het niet alleen senioren betreft.  

- Deze inwoners de drempel om naar het “Informatiepunt Digitale Overheid” in de bibliotheek te gaan vaak als (zeer) 
hoog ervaren en het gebrek aan digitale vaardigheden vaak verbloemen.  

- Niet alle inwoners mobiel genoeg zijn om het “Informatiepunt Digitale Overheid” te kunnen bezoeken. 

- Niet alle inwoners over een geschikt apparaat in de vorm van een smartphone, tablet of computer beschikken, 
waardoor het voor hen zelfs onmogelijk is om digitale bekendmakingen te ontvangen. 

 
Overwegende dat:  
- De gemeente geen van haar inwoners mag uitsluiten van relevante informatievoorziening. 
- De gemeentepagina’s reeds in het Goirles Belang aanwezig zijn en blijven. 
- De door de gemeente te verrichten inspanningen voor de publicaties beperkt zijn. 
- De publicaties in het Goirles Belang naast de digitale variant via www.overheid.nl kunnen bestaan. 
- Het helpend zou zijn als de gemeente aan inwoners laagdrempelige stappenplannen aanbiedt om zo inwoners te 
stimuleren digitale informatievoorziening meer eigen te maken naar de verdere toekomst toe.  
- De publicaties tevens een betekenisvolle bijdrage leveren aan het bestaansrecht van het Goirles Belang. Het Goirles 
Belang voor de inwoners  een belangrijk communicatiekanaal vanuit de gemeente is voor lokale bekendmakingen en 
ook voor ondernemers een belangrijk weekblad is. 
- Wij de dienstbaarheid van de gemeente richting haar inwoners heel erg belangrijk vinden en deze door dit besluit 
vermindert.  
 
Verzoekt het college: De bekendmakingen met ingang van de eerst volgende editie van het Goirles Belang opnieuw op 
te nemen op de gemeentepagina’s en het eerder genomen besluit hiermee terug te draaien.  
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
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