
          
 
 
 
 

Jaarverslag 2020 Participatieraad Goirle 
 
Algemeen 
De Participatieraad (PR) is in april 2015 geïnstalleerd op grond van de Verordening Participatie 
Gemeente Goirle. In 2020 is één lid terug getreden en haar plaats is opgevuld door iemand met veel 
kennis op het gebied van jeugd en zorg.  
 
De werkzaamheden van de PR zijn in 2020 zo goed mogelijk doorgegaan maar Covid heeft veel 
belemmeringen meegebracht.  
Na de eerste lockdown zijn wij maandelijks digitaal gaan vergaderen en was de gemeente met name 
bezig met alle perikelen rondom besmettingen, zorgverlening die niet door kon gaan e.d. Het andere 
werk kwam op een laag pitje. 
In de zomer is de PR weer een paar keer fysiek bij elkaar gekomen en kon er, af en toe, ook fysiek op 
het gemeentehuis overleg plaats vinden. In het najaar is alles weer digitaal gegaan. De PR heeft dat 
als een grote beperking ervaren. Overleg met belangengroepen vond nauwelijks plaats. Informatie 
van en overleg met professionals, zoals wij gewend waren in onze maandelijkse vergaderingen, was 
er maar af en toe. 
 
Ondanks dat hebben wij toch geprobeerd alle ontwikkelingen zo goed mogelijk te volgen en onze rol 
van adviseur uit te oefenen.  
 
Uitgebrachte adviezen 
De belangrijkste taak van de PR is het uitbrengen van advies in het kader van de cliëntenparticipatie, 
die in de wetten op het gebied van het sociaal domein, is opgenomen.  
Op grond van de Verordening kunnen wij gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. In 2020 heeft 
de PR geen ongevraagd advies uitgebracht.  
 
Er is wel gevraagd advies uitgebracht over de volgende onderwerpen: 
1 verordening leerlingenvervoer 
2. inclusie agenda 
3. nota minimabeleid ‘Meedoen makkelijker maken” 
4. Verordening meedoenregeling in het kader van het minimabeleid. 
 
Wij hebben een reactie gegeven op de ‘Startnotitie beleidsvisie sociaal domein’ en wij hebben 
meegedacht over de aanvraag subsidie “koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning”.  
 
Langlopende beleidsonderwerpen 
Drie leden van de PR hebben tot het najaar veelvuldig overleg gehad met de projectleider 
Doorontwikkeling Sociaal Domein zodat wij goed op hoogte blijven van de vorderingen en ook mee 
kunnen denken met de ontwikkelingen. In 2020 is gestart met een pilot binnen ’t Loket waarbij in een 
nieuwe organisatiestructuur gewerkt wordt. Helaas viel de start van de pilot gelijk met het begin van de 
eerste lockdown. Dat was niet alleen lastig voor de inwoners maar zeker ook voor de medewerkers 
van ’t Loket. Het fysieke spreekuur, waar wij groot voorstander van zijn, kon niet van start gaan. Nadat 
het in de zomer wel gestart is, kregen we in december bericht dat het, wegens gebrek aan 
belangstelling weer opgeheven was. Ook de permanente evaluatie via feedbackkaarten is niet van 
start gegaan. 
De gemeentelijke projectleider heeft in het najaar zijn functie neergelegd en is niet opgevolgd.  
 



Ook de inclusie-agenda is een langlopend traject. Nadat er in maart 2019 advies was uitgebracht is 
het onderwerp erg lang blijven liggen. In 2020 is de nota minimabeleid ‘meedoen makkelijker maken,  
o.a. in samenspraak met de PR, tot stand gekomen en als uitvloeisel daarvan is de meedoenregeling 
opgesteld.  
 
In augustus is ons advies gevraagd over een raadsvoorstel over de inclusie-agenda waarin voor de 
komende periode twee speerpunten zijn benoemd. Het eerste speerpunt was de meedoenregeling 
waarover in juni al een advies was uitgebracht.  Als tweede speerpunt is de inclusie voor jongeren 
voor 2020-2021 voorgesteld. De PR heeft daar positief op gereageerd maar er nogmaals op gewezen 
dat de inbreng van verschillende belangengroepen en ervaringsdeskundigen van belang is. 
 
In 2020 is ook een start gemaakt met de beleidsvisie Sociaal Domein. In 2021 moet die verder 
ontwikkeld worden. De PR zal bij de voorbereiding betrokken worden.  
 
Tot slot kan vermeld worden dat de gemeente Goirle is aangemerkt als koplopergemeente voor de 
ontwikkeling van cliëntondersteuning in het sociaal domein. Ook in dat project wordt de PR bij de 
verdere ontwikkeling betrokken.  
 
Contacten met belangengroepen en gemeente 
 
Vanuit de PR wordt deelgenomen aan de vergaderingen van het Platform Minima en het Platform 
Gehandicapten. Ook is er een voorzittersoverleg met de voorzitters van het Platform Gehandicapten, 
Platform Minima, Werkgroep Opvang Statushouders, SB Riel en het Dorpscollectief Riel. Het overleg 
is gericht op onderlinge afstemming van lokale aangelegenheden.  
Al deze overleggen zijn in 2020 door Covid op een laag pitje komen staan.  
 
Het overleg tussen de Sociale Raden Hart van Brabant (ROSA) is ook in 2020 verder geïntensiveerd. 
Op steeds meer beleidsterreinen worden voorstellen regionaal voorbereid en ook aanbestedingen 
gebeuren vaak regionaal. ROSA heeft een permanent karakter waarbij er ook aandacht is voor 
informatie over de regionale beleidsterreinen. Regelmatig worden externen of beleidsambtenaren 
uitgenodigd een toelichting op een onderwerp te geven ter voorbereiding van een advies.  
De leden van de werkgroep Participatie nemen deel aan de RAWP (regionale adviesraad werk en 
participatie Midden-Brabant). 
 
Werkgroep Jeugd: 
De werkgroep Jeugd volgt in de breedte de ontwikkelingen binnen de doelgroep door o.a. het 
bezoeken van ontbijtsessies en avondcolleges bij De Fontys Hogeschool in samenwerking met jeugd-
professionals van Hart van Brabant. Zij spreken met de clustermanager, personeel en de cliëntenraad 
van Sterk Huis. Ook met Mainframe hebben ze regelmatig contact en blijkt er veel ruimte voor 
reflectie. Er is een hernieuwd contact gelegd met Stichting Leergeld. Lokale en regionale 
ontwikkelingen worden op de voet gevolgd, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de regionale 
inkoopstrategie jeugd.  
 
Werkgroep Participatie: 
De werkgroep heeft zich het afgelopen jaar met name bezig gehouden met de beleidsnota “Meedoen 
makkelijker maken” en de verordening Meedoenregeling. De contacten met de achterban zijn echter 
vanwege Covid moeilijk geweest. Met name de kwetsbare deelnemers van het platform 
gehandicapten hebben wij niet weten te bereiken.  
De werkgroep zoekt nog naar een goede manier om klanten van de gemeente te horen en een stem 
te geven. 
 
Werkgroep Wmo: 
De werkgroep Wmo heeft in 2020 een rustiger jaar gehad. Er waren geen bijzondere onderwerpen of 
aanbestedingen. De start van het project “Koploper onafhankelijke cliëntondersteuning” is al eerder 
gemeld. 
 
Ook dit jaar waren er informele en formele overleggen met de gemeente en hebben we 
raadsvergaderingen bezocht. De verschillende werkgroepen hebben frequent contact met de 



ambtenaren op hun beleidsterrein waarin de voortgang van de verschillende onderwerpen wordt 
besproken. Bij de formele overleggen zijn de wethouders betrokken.  
De contacten met het ambtelijk apparaat zijn goed maar ook hier speelt de crisis een rol. Fysiek 
contact is nauwelijks mogelijk geweest. 
In december zijn we bijgepraat over de reorganisatieplannen van de gemeente.  
 
 
Tot slot 
De Participatieraad probeert ieder jaar kritisch te kijken naar haar eigen functioneren en stelt zo nodig 
de werkwijze bij. Op die manier proberen wij onszelf scherp en alert te houden en de belangen van de 
cliënten in het sociaal domein zo goed mogelijk te dienen.  
Daarbij maken wij ons zorgen over de financiële problemen van onze gemeente en de gevolgen 
daarvan voor de meer kwetsbare groepen in de Goirlese samenleving.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


