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Participatieraad Goirle  

 

Aan  Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad 

Betreft  Notitie over Uitvoering Goirle Glanst  

Datum 10 februari 2022 

_______________________________________________________________ 

 

Naar aanleiding van het Visiedocument Goirle Glanst, heeft de Participatieraad 

Goirle (PRG) in het belang van de uitvoering nog enkele kanttekeningen: 

De omgang met vrijwillige platforms/belangengroepen.                                                                          

Zoals bekend, maakt de PRG zich al geruime tijd zorgen over het gebrek aan 

communicatie en vertrouwen tussen gemeente enerzijds en een aantal vrijwillige 

partijen anderzijds. Tijdens het formeel overleg eind vorig jaar, maakten wij u 

(i.c. wethouder en beleidsambtenaren) reeds deelgenoot van onze bevindingen 

en inzichten, naar aanleiding van recente contacten met de betrokken partijen.    

Tijdens het uitvoeren van sociaal-maatschappelijke onderwerpen vormen de 

diverse groepen vrijwilligers één van de onmisbare schakels tussen de gemeente 

/ Contour de Twern en inwoners in een kwetsbare positie of situatie. Immers, 

naast de bijdragen van professionals, zal het realiseren van de gestelde doelen 

van Goirle Glanst (het vergroten van zelfredzaamheid, het versterken van de 

kracht van de samenleving en het bevorderen van maatschappelijke 

participatie), méér dan ooit afhankelijk zijn van de inzet van deze betrokken 

vrijwilligers.  

In het uitvoeringsprogramma stelt u -geheel terecht- dat zowel het eigen maken 

van de nieuwe rollen als ook de beoogde ontwikkellijnen, vragen om een 

cultuurverandering, samen met inwoners, samenwerkingspartners én 

vrijwilligers. Geen leefbare, inclusieve samenleving zonder een gelijkwaardige en 

verbindende dialoog, een vanzelfsprekend samenspel.  

Gezien de opdracht van de PRG om de leef- en belevingswereld van inwoners 

binnen te brengen, voegen wij hieraan toe dat vrijwilligers niet kunnen 

functioneren, zonder dat zij een dienstbare, waarderende en luisterende houding 

vanuit de gemeente én Contour de Twern ervaren. Uiteraard met tijd en 

aandacht voor het zorgvuldig afstemmen en vertalen van ieders positie, rol en 

toegevoegde waarde. Vrijwilligers worden pas doenerig als zij zich niet slechts 

gezien voelen als deel van de opdracht.  
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Gezien de nabije toekomst meent de PRG dat alle vrijwilligers moeten kunnen 

rekenen op betrouwbare en zo volledig mogelijke informatie, erkenning, 

zeggenschap, speelruimte, periodieke terugkoppeling, ‘fatsoenlijke’ facilitering 

en vertrouwen: een geëffend pad. Ook kansrijke burgerinitiatieven vragen om 

een vergelijkbare benadering, met passende infrastructuur. 

Vertrouwen zien wij hier als een gedeeld goed, dat inwoners helpt om samen te 

doen wat een enkeling niet kan: het realiseren van de doelen van Goirle Glanst. 

Vertrouwen op de inzet, kennis en kunde van vrijwilligers is hierbij onontbeerlijk. 

Vertrouwen en waardering is het effect van maatregelen én gedragingen vanuit 

de gemeente, die inwoners meer grip op hun leven geven en uitzicht bieden, 

juist op hun vrijwilligersbestaan.  

Pas dan zal er een andere sociaal-maatschappelijke wind door de dorpskernen 

waaien. Een wind die Goirle echt doet glanzen.  

Graag denken wij met de gemeente en betrokken partners mee hoe participatie 

van vrijwillige partijen een passende en glansrijke invulling kan krijgen. 

Vandaar dat wij uw uitnodiging voor een eerste gesprek met deze betrokken 

partijen zien als een kansrijke opmaat voor een herziene samenwerking.   

Positieve gezondheid en normaliseren.                                                                                             

Klachten en tegenslagen mogen zoveel mogelijk worden benaderd als onderdeel 

van ons dagelijks leven, waarbij oplossingen waar mogelijk plaatsvinden in 

nauwe samenwerking met de inwoner zelf en zijn nabije (leef)omgeving en zijn 

of haar netwerk/gezin. Toch heeft de gemeente niet de intentie om 

maatwerkvoorzieningen af te bouwen. Verwijzend naar haar wettelijke taak 

stelde het college al eerder, dat inwoners die echt een maatwerkvoorziening 

nodig hebben, hierop een beroep kunnen blijven doen. Het zorgvuldig borgen 

van en zo nodig investeren in de sociale basis, geldt hier als een bijzondere 

opdracht.  

Gezien ontvangen signalen van inwoners, vindt de PRG dat onvoldoende duidelijk 

is wanneer en hoe de gemeente genoemde intentie in de dagelijkse praktijk zal 

inzetten. Aangezien wel al het proces naar normaliseren lijkt ingezet, is het zaak 

dat de gemeente in nauwe samenspraak met Contour de Twern en andere 

samenwerkingspartners, op zeer korte termijn deze intentie met concrete 

initiatieven wel zichtbaar maakt voor haar meest kwetsbare inwoners. 

 

 

   


