
         
 
 
   

Jaarverslag 2018 Participatieraad Goirle 
 
Algemeen 
De Participatieraad (PR) is in april 2015 geïnstalleerd op grond van de Verordening participatie 
gemeente Goirle en heeft in 2018 zijn eerste termijn afgesloten. 3 leden die vanaf het begin zitting 
hebben in de PR zijn voor een periode van 3 jaar herbenoemd.  
In 2018 heeft hebben er een aantal personele wisselingen plaatsgevonden binnen de PR.  Er was 
begin 2018 één vacature en in april zijn er 2 leden, op eigen verzoek, niet herbenoemd. Ook de 
voorzitter had aangegeven haar functie te willen overdragen als een nieuwe voorzitter was ingewerkt.  
Per 1 april 2018 zijn er, na een sollicitatieprocedure, 4 nieuwe leden benoemd, waaronder een 
voorzitter. Helaas waren er onder de sollicitanten geen personen die voortkomen uit de doelgroepen 
of belangengroepen. De nieuwe leden hebben allemaal een professionele achtergrond in het sociaal 
domein. Ook is in 2018 een notuliste aangetrokken.  
Vanaf de start van de PR werden wij ondersteund door een medewerkster van Contour de Twern. In 
goed overleg hebben wij in 2018 besloten daar afscheid van te nemen.  
 
De PR heeft, om haar advieswerk goed te kunnen doen, veel contact met de gemeente. Bij de 
beleidsvoorbereiding van voor de PR relevante onderwerpen worden wij betrokken en voordat 
beleidsdocumenten en verordeningen worden vastgesteld,  wordt ons om advies gevraagd.  
In 2018 is er minder voortgang geboekt op verschillende beleidsterreinen dan voorgaande jaren. De 
gemeenteraadsverkiezingen, de vorming van een nieuw college èn de vele personele wisselingen 
binnen het ambtelijk apparaat hebben een vertraging opgeleverd. Dat zal ook in het vervolg van het 
jaarverslag tot uiting komen.  
 
Activiteiten van de PR 
De activiteiten van de PR zijn onder te verdelen in: 

1. Het uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente; 
2. Contacten met belangengroepen en het bezoeken van bijeenkomsten op het gebied van het 

sociaal domein; 
3. Overleg met de gemeente over de verschillende beleidsterreinen, zowel ambtelijk als 

bestuurlijk; 
4. Overleg met de regionale adviesraden sociaal domein over onderwerpen die in regionaal 

verband door gemeenten worden voorbereid, met name aanbestedingen.  
 
1. Uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies 
Zoals boven al vermeld is het een ‘mager’ jaar geweest wat betreft het uitbrengen van adviezen.  
In 2018 is er advies uitgebracht over; 

- Preventieplan en beleidsplanschuldhulpverlening. De PR is bij de voorbereiding betrokken 
geweest en kon zich in de voorgestelde plannen vinden. Wel heeft de PR er op aangedrongen 
dat de communicatie naar de cliënten, met name wat betreft de te nemen stappen, zo duidelijk 
is dat ook ‘derden’ begrijpen wat de bedoeling is. Cliënten met schuldproblematiek hebben 
vaak meerdere hulpverleners.  

- Advies over evaluatie Goirle aan de Slag. De PR was positief maar heeft speciale aandacht 
gevraagd voor de groep statushouders, die niet helemaal in de evaluatie zijn meegenomen en 
de doelgroep VSO-PRO. De overgang van jongeren die vanuit het bijzonder onderwijs moeten 
doorstromen naar arbeidsmatige dagbesteding of beschut werk verloopt niet optimaal.  

- Advies inzake het cliënttevredenheidsonderzoek Wmo. De PR heeft kennis genomen van de 
resultaten maar in het advies de vraag gesteld of het zinvol is om ieder jaar op dezelfde 
manier deze groep te benaderen. Een deel van het onderzoek is jaarlijks door het ministerie  



 
- verplicht gesteld maar een meer persoonlijke benadering van de doelgroep levert volgens ons 

meer informatie op.  
- Advies inzake aanbesteding Wmo begeleiding. Omdat er een bestuursakkoord was gesloten 

met de deelnemende gemeenten in Hart van Brabant en de gezamenlijke wethouders 
gemandateerd waren het Programma van Eisen voor de aanbesteding vast te stellen,  hebben  
de regionale sociale adviesraden gezamenlijk een advies aan de wethouders uitgebracht. Bij 
de voorbereiding van het programma van eisen zijn de regionale adviesraden betrokken 
geweest en hebben gedurende het proces al input op de voorstellen kunnen leveren.  

De PR heeft in 2018 geen ongevraagd advies uitgebracht.  
 
2, Contacten met belangengroepen en het bezoeken van bijeenkomsten 
De Participatieraad kent 3 werkgroepen: werkgroep participatie, werkgroep jeugd en werkgroep Wmo. 
Iedere werkgroep bestaat uit 3 leden en zij hebben op hun terrein contact met belangengroepen en 
bezoeken bijeenkomsten. De activiteiten van de PR op dit gebied worden in een bestand bij gehouden 
 
Er is regelmatig contact met de KBO, Platform Minima, Platform Gehandicapten en de Werkgroep 
Opvang Statushouders. De voorzitters stemmen een paar keer per jaar onderling de activiteiten en 
voortgang af en vanuit de PR wordt deelgenomen aan de vergaderingen van het Platform Minima en 
het Platform Gehandicapten. Waar nodig wordt ook overlegd met de KBO en de WOS.  
 
In de maandelijkse vergaderingen wordt regelmatig iemand uitgenodigd die professioneel met het 
sociaal domein te maken heeft. In 2018 hebben we gesproken met de dementieconsulenten en 
wijkverpleegkundige, de wijkagent, projectleider Taskforce kindermishandeling, consulent 
buurtbemiddeling en een bestuurslid van de WOS. 
 
Andere activiteiten/bijeenkomsten waar de PR bij aanwezig was, waren o.a.: 

- ‘Het gevoel van Goirle’ en ‘het gevoel van Riel’; 
- Overleg met de Diamant groep; 
- Opening Taalhuis Goirle; 
- Sterk Huis / jongerenraad; 
- Fontys ontbijtsessies;  
- Pop-up store Goirle; 
- Werkbezoek ’t Loket; 
- Presentatie Gôôlse Gids; 
- Maatschappelijke Meerwaarde Creatie; 
- Bijeenkomsten Koepel Adviesraden Sociaal Domein (landelijk); 
- Bijeenkomsten in het kader van de week tegen Kindermishandeling. 

 
3. Overleg met de gemeente 
Ieder jaar vinden er een aantal formele en informele overleggen met de gemeente plaats. Formele 
overleggen vinden plaats tussen de wethouder(s) en de voltallige PR, informele overleggen tussen 
een aantal PR leden en beleidsambtenaren. Beide overleggen gaan over lopende onderwerpen en de 
voortgang van de gemeentelijke beleidsagenda.  
Daarnaast is er goed en veelvuldig contact tussen beleidsambtenaren en PR-leden over onderwerpen 
die op dat moment spelen, zoals b.v. evaluatie mantelzorgcompliment, ontwikkeling ’t Loket, nieuwe 
Verordening Jeugdwet, evaluatie Goirle aan de Slag. 
 
Een aantal grote onderwerpen zijn, naar de mening van de PR, in 2018 onvoldoende doorontwikkeld 
hoewel daar wel aandacht voor is gevraagd. Dit betreft de Inclusie-agenda, Back to Basics 2.0, en het  
Koersdocument Jeugd. De doorontwikkeling van ’t Loket is helaas in 2018 nog niet afgerond.  
 
4. Overleg met regionale adviesraden op het gebied van het Sociaal Domein 
Regionale samenwerking binnen Hart van Brabant wordt steeds belangrijker. In 2018 hebben er 2 
regionale aanbestedingen plaatsgevonden op het terrein van de Wmo:  de inkoop van hulpmiddelen 
en de inkoop van Wmo begeleiding (inclusief hulp bij het huishouden). Bij de aanbesteding 
hulpmiddelen zijn de regionale adviesraden geconsulteerd. Bij de inkoop van Wmo begeleiding 
hebben de regionale adviesraden een gezamenlijk advies uitgebracht. Inmiddels is ook regionaal 



gestart met de ontwikkelingen op het gebied van beschermd wonen. Ook hierbij trekken de regionale 
adviesraden gezamenlijk op.  
De regionale adviesraden hebben in 2018 hun samenwerking geïntensiveerd en er is een 
agendacommissie. Afgesproken is dat alleen voor concrete, gemeente overstijgende, onderwerpen de 
samenwerking wordt gezocht.  
 
 
Communicatie 
De belangrijkste vorm van communicatie voor de PR zijn de website en de nieuwsbrieven. Hier wordt 
permanent aandacht aan geschonken.  
 
Tot slot 
Na de evaluatie van de werkwijze in 2017 is de PR  steeds meer gaan werken vanuit het 
cliëntperspectief. Dat is meer en meer de rode draad geworden.  
 

 
 
 
 


