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Aanleiding 
De Participatieraad is gevraagd te adviseren over de nota minimabeleid “Meedoen makkelijker 
maken”.  
 
Totstandkoming advies 
Omdat er binnen de gemeente meerdere belangengroepen met betrekking tot minima actief zijn is aan 
het Platform Minima, het Platform Gehandicapten Goirle/Riel, FNV Lokaal Sociaal Beleid Goirle-Riel, 
het KBO Goirle, Seniorenbelangen Riel en het Klantenpanel gevraagd om op de nota te reageren.  
Hun reacties zijn bij de voorbereiding van dit advies meegenomen.   
 
Inhoudelijk 
De Participatieraad is op meerdere momenten betrokken geweest en meegenomen in de 
beleidsontwikkeling, die nu zijn weerslag heeft gekregen in de nota “Meedoen makkelijker maken”.  
Wij denken hier met name aan de evaluatie Goirle aan de Slag, de ontwikkeling van de Inclusie 
Agenda, het klantervaringsonderzoek Participatiewet, de evaluatie van de pilot actie op geldzaken en 
de doorontwikkeling van ‘Loket .   
 
De Participatieraad heeft grote waardering voor de voorliggende nota, zowel inhoudelijk als met 
betrekking tot de wijze waarop deze tot stand is gekomen en de manier waarop de ervaringen en 
opvattingen van betrokken klanten, begeleiders/intermediairs en organisaties zijn meegenomen. Alle 
belanghebbende partijen hebben mee kunnen denken in oplossingsrichtingen, die ook daadwerkelijk 
in de nota zijn meegenomen. Interactief en inclusief. Zij hebben ons aangegeven dat ze het zeer 
waarderen bij de totstandkoming van deze nota betrokken te zijn. 
 
De Participatieraad is positief over de verbinding die in de nota is gelegd tussen de Inclusie Agenda 
enerzijds en het re-integratiebeleid, het minimabeleid en de schuldhulpverlening anderzijds.  
Zij herkent hierin ook de prioritering die door uw raad is aangebracht op het thema van de financiële 
toegankelijkheid binnen de Inclusie Agenda. Met name een financiële regeling voor volwassenen om 
mee te kunnen doen was voor velen een grote wens.  
We zien de nota tevens als helpend bij de doorontwikkeling van ’t Loket en bij een integrale 
benadering in het sociale domein. 
 
We onderkennen dat veel goed gaat in Goirle maar ook dat er punten van noodzakelijke verbetering 
zijn. We onderschrijven dan ook welgemeend de conclusies en aanbevelingen in de nota. 
 
De Participatieraad adviseert u, juist in het licht van de actuele omstandigheden, het huidige beleid 
niet alleen voort te zetten maar ook op onderdelen te intensiveren. Het vergroten van het bereik van 
de minima regelingen en het tot stand brengen van de meedoen regeling voor volwassenen zien wij 
als minimaal noodzakelijk om ook de komende tijd juist voor hen, die dit behoeven, meedoen 
makkelijker te maken. De noodzaak van een meedoen regeling voor volwassenen wordt vrij breed in 
de Goirlese samenleving onderschreven. (door uw raad tijdens de laatste begrotingsbehandeling naar 
voren gebracht als compensatie voor de bezuinigingen / door anderen gezien als tijdelijke voorziening 
totdat op meer structurele wijze voorzien is in bestaanszekerheid)  
 
Tevens adviseren wij om naast de aanbevelingen in de nota t.a.v. de schuldhulpverlening het 
actiepunt uit het bestuursakkoord i.z. de innovatieve aanpak van de  schuldhulpverlening ook 



metterdaad op te pakken. De Maatpactmethodiek biedt hierin, ook o.i., goede mogelijkheden om een 
dergelijke aanpak uit te proberen.  
 
Binnen het re-integratiebeleid adviseren wij naast continuering van het huidige beleid in het bijzonder 
ook aandacht te hebben voor kwetsbare jongeren, de bijzondere situatie van zzp-ers en de 
duurzaamheid van banen binnen de re-integratietrajecten. 
Met een stevige basis kunnen we ons ook in economische moeilijke tijden blijven inzetten voor 
een arbeidsmarkt met gelijke kansen voor mensen met en zonder  beperkingen. 
 
 
Overeenkomstig het voorstel zijn wij graag betrokken bij een jaarlijks uit te voeren evaluatie.      
 
Advies 
Wij stemmen, met in achtneming van onze aandachtspunten, in met de nota.   
                                        


