
   
 
Concept verslag 4 september 

 Werkgroep Zicht en Grip op het Sociaal Domein. 
Aanwezig Henk Gabriëls (voorzitter), Stijn van den Brekel, Monique van Brederode, 

Ineke Wolswijk, Piet Verheijen, Ingrid van Breda (verslag). 
Peggy Emmerink, Rinaldo Hongens, Nicole Boonmann. 

Datum en tijd 4 september 2020, aanvang 13:30u in A009. 

 

 
Agendapunt 1. Agenda 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Monique wil graag bespreken of een motie is uitgevoerd. Dit 
wordt aan de agenda toegevoegd bij agendapunt 3. 
 
Agendapunt 2. Vaststellen conceptverslag 8 juli 2020 
Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. De website https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/ 
wordt in het verslag opgenomen. Van het overleg van de werkgroep op 22 juli is geen verslag 
gemaakt.  
 
Agendapunt 3. Stukken ter kennisname. 
 

Monique Motie strategische keuze 2 mbt jeugdzorg is ingediend bij de raadsvergadering 
op 2 en 3 juni 2020, bespreking van de Voorjaarsnota. De raad is op 23 juni  
geïnformeerd over de stand van zaken LOT door middel van een presentatie. Is 
de motie daarmee uitgevoerd?  

Werkgroep Nee, de motie is nog onvoldoende uitgevoerd. Er is nog geen antwoord op de 
gestelde vragen.  

 
 
Agendapunt 4. Bespreking kwartaalcijfers regio Hart van Brabant.  
 

Werkgroep Hoe zijn de ontwikkelingen sinds corona? Deze cijfers zijn vooral van vóór corona. 
Er zit weinig consistentie in de data. Dat maakt de cijfers per kwartaal moeilijk te 
vergelijken.  
De aandacht gaat nu vooral uit naar arrangementen Zorg in Natura (ZIN). Verzoek 
om de PGB’s toe te voegen zodat de werkgroep het totaalbeeld beschikbaar 
heeft.  

Ambtelijke 
reactie   

Het is nu nog niet duidelijk wat de effecten van corona zijn, die cijfers komen 
nog.  
Gebrek aan consistentie in de data is inderdaad een aandachtspunt.  
De PGB’s worden in de monitor die Goirle in ontwikkeling heeft opgenomen. De  
cijfers worden niet opgenomen in de rapportages van de regio HvB.  

Werkgroep Welke trends en ontwikkelingen kunnen we uit de kwartaalcijfers waarnemen? 

Ambtelijke 
reactie  

Trends en ontwikkelingen: 

• Er is een stijging van de zorgvraag tot 2018. Daarna wordt de vraag 
stabieler. Nu lijkt er een lichte daling van het aantal unieke cliënten te 
zijn. Het is nog niet duidelijk wat de effecten van corona zijn.  

https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/02-juni/19:30/04-Motie-VVD-Strategische-keuze-2-jeugdzorg-uit-de-voorjaarsnota.pdf


   
 

• Er is een daling van het aantal cliënten, maar een stijging van de kosten 
van een gemiddeld traject. 

• De 1e resultaten van de praktijkondersteuner (POH) jeugd GGZ zijn 
veelbelovend. De praktijkondersteuners kunnen cliënten doorverwijzen 
naar de toegang. 

• De aantallen dyslexie en ADHD vallen op. Er is een stijging 
waarneembaar, maar bekend is ook dat de cijfers een vertekend beeld 
geven. Wellicht wordt een dyslexiescreener ingezet. 

Werkgroep Enkelvoudige dyslexie hoort bij het onderwijs, niet bij jeugdzorg. Graag aandacht 
ervoor als een zorgverlener in verhouding te veel of juist te weinig dyslexie 
constateert.  

Ambities & 
beleid Goirle 

• Goirle zet in op beheersmaatregelen en op preventieve maatregelen in 
het voorliggend veld.  

• Gemeente Goirle gaat op verzoek van het Rijk zorgaanbieders 
compenseren die in tijden van corona minder zorg hebben kunnen 
leveren. Goirle heeft zich hier (tevergeefs) tegen verzet. 

• De ambitie is dat huisartsen naar traject A en B (en misschien C) 
doorverwijzen en dat verwijzingen naar de duurdere trajecten 
(bijvoorbeeld F en G) via de toegang gaan. Huisartsen verwijzen nu ook 
door naar de duurdere trajecten. Gemeente Goirle probeert dat om te 
buigen. Dat is lastig, want de huisarts mag bij wet doorverwijzen.  

• Het aantal verwijzingen per verwijzer is bekend. De gemeente Goirle kan 
dit analyseren en het gesprek erover aangaan.   

 
 
Agendapunt 5. W.v.t.t.k. en afsluiting.  
 

• Volgende bijeenkomst: 18 september 13:30u, daarbij Harrie Verbon (lid 
Rekenkamercommissie) uitnodigen.  

 

• Verzoek LOG en participatieraad Goirle voor een toelichting van de werkgroep. Voorzitter 
Henk Gabriëls zal op beide verzoeken ingaan.  

 
   

 
 


