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Inleiding 
De afgelopen maanden is de Participatieraad Goirle betrokken geweest bij het opstellen van het 
preadvies van de Sociale Raden/ Participatieraden Hart van Brabant inzake de Koers Jeugdhulp 
2018. Dit preadvies is gericht aan de Bestuurscommissie Jeugd. De voorzitter van de 
bestuurscommissie heeft op dit preadvies per brief gereageerd.  
 
Wij hebben in het preadvies benadrukt dat dit een preadvies is en dat aan de afzonderlijke 
gemeentelijke adviesraden de formele bevoegdheid toekomt om een advies uit te brengen aan hun 
college en/ of gemeenteraad. Vandaar dit schrijven als advies aan de gemeente Goirle.  
 
Tevens hebben wij vanuit de Participatieraad Goirle nog aanvullende vragen/ opmerkingen geplaatst, 
die als bijlage zijn toegevoegd aan het preadvies. Inmiddels heeft de Participatieraad vanuit de 
gemeente schriftelijk antwoord gekregen.  
 
Advies 
De Participatieraad Goirle adviseert positief op het Koersdocument Jeugd(hulp) 2018 en verdere 
jaren. Voor de inhoud van het advies verwijzen wij naar het preadvies van de Sociale Raden/ 
Participatieraden Hart van Brabant inzake de Koers Jeugdhulp 2018.  
 
Naar aanleiding van het schriftelijke antwoord van de voorzitter van de bestuurscommissie Jeugd aan 
de Sociale Adviesraden regio Hart van Brabant, geven wij nog de volgende extra aandachtspunten 
mee aan college en gemeenteraad van de gemeente Goirle: 
 

1. In het preadvies bevelen wij een meerjarig projectmatig opgezet implementatieplan/ 
stappenplan aan (punt 4 van het preadvies). Dit is een van onze belangrijkste aanbevelingen. 
De bestuurscommissie verwijst in haar antwoord alleen naar de jaarlijkse uitvoeringsagenda. 
Wij concluderen hieruit dat er mogelijk geen meerjarig implementatieplan gaat komen. 
Daarom vragen wij het college en de gemeenteraad van de gemeente Goirle nogmaals 
aandacht voor dit onderdeel van het advies: ga werken met een meerjarig implementatieplan. 

 
2. In het preadvies bevelen wij aan meer gebruik te maken van ervaringsdeskundigheid en in te 

zetten op echt onafhankelijke cliëntenondersteuning (advies 9). Op dat punt gaat de 
bestuurscommissie in haar antwoord niet in. Daarom vragen ook voor dit onderdeel nogmaals 
aandacht.  

 
 
 
 
 
 
 
 


