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Kennisnemen van 
het Doemee onderzoek VN-verdrag handicap en meer in het bijzonder van de rapportage over de 
gemeente Goirle. 
 
 Inleiding 
De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommisies (NVRR)  heeft onderzocht 
hoe het staat met de uitvoering van het VN-verdrag handicap. De Rekenkamercommissie Dongen, 
Goirle, Loon op Zand (RKC DGL) heeft dit onderzoek voor Goirle begeleid. In Goirle is de uitvoering 
van dit verdrag vertaald in de Inclusie-agenda. Aan dit onderzoek hebben 47 gemeenten 
deelgenomen, waaronder de gemeente Goirle. U ontvangt hierbij zowel het hoofdrapport als de 
rapportage over Goirle. De RKC DGL heeft geen aanbevelingen gedaan. Deze raadsinformatiebrief 
beperkt zich tot het rapport over Goirle.   
 
 Informatie 
Samenvatting onderzoeksresultaten 
Het onderzoek is vooral beschrijvend van aard. De NVRR constateert dat Goirle een inclusie-agenda 
heeft waarin maatregelen zijn geformuleerd over de volle breedte van het inclusiebeleidsterrein. De 
enige groep die daarbij geen aandacht krijgt, zijn de vrouwen met een handicap. Verder vindt de 
NVVR dat de gemeente zich lijkt te beperken tot voorzieningen waar de gemeente direct invloed op 
heeft, bijvoorbeeld door middel van een subsidieverhouding.  
 
 Reactie college 
Het klopt dat de groep vrouwen met een handicap niet afzonderlijk is benoemd in de inclusieagenda. 
Bij de eerstvolgende herziening van de inclusieagenda zullen wij onderzoeken of dat in Goirle 
noodzakelijk is. De conclusie dat wij ons zouden beperken tot voorzieningen waar wij direct invloed 
op hebben, is ook juist. Natuurlijk zijn maatregelen waar wij via subsidies op kunnen sturen, het 
makkelijkst te realiseren. Meedoen in het maatschappelijk leven in Goirle moet vooral door een ieder 
die in Goirle woont, mogelijk gemaakt worden. Via ondersteuning van de vele burgerinitiatieven die 
Goirle rijk is, dragen wij daar aan bij.  
  
Vervolg 
U ontvangt van ons een raadsvoorstel over de uitvoering van de Inclusie-agenda naar aanleiding van 
de motie die uw raad heeft aangenomen bij de behandeling van de begroting 2020.  
 
 Communicatie 
Wij zullen het rapport en deze raadsinformatiebrief toesturen aan de Participatieraad.  
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