
   
 
Conceptverslag 18 september 

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

Verheijen, Ingrid van Breda (verslag). 
Afwezig Monique van Brederode. 

 

 
1. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
2. Het conceptverslag van 4 september 2020 wordt niet besproken. 

 
3. Er zijn geen stukken ter kennisname. 

 

4. Hoe verder met de werkgroep. Henk licht het agendapunt toe. 
 

Werkgroep De werkgroep heeft nog steeds behoefte aan informatie op basis van de 
indicatoren. De werkgroep wil de discussie richten op de indicatoren en het 
proces. Er is minder behoefte om de inhoud te bespreken, dat vertroebelt 
de discussie.  
Het verzoek aan de ambtelijke organisatie is de indicatoren te verwerken in 
het dashboard, of een tabel aan te leveren met een verwijzing naar de 
plaats in het dashboard, of een toelichting te geven waarom andere keuzes 
worden gemaakt.  
 
De vraag naar indicatoren is voor de werkgroep niet weerbarstig. Het 
antwoord daarop lijkt wel weerbarstig. Er worden twee verschillende paden 
gevold om te komen tot een monitor. De paden zouden samen moeten 
komen maar de werkgroep en LOT communiceren moeizaam met elkaar. 
Mogelijke oorzaken:  
Ambtenaren vrezen dat de werkgroep hen teveel vertelt hoe zij hun werk 
moeten doen?  
LOT wil de monitor verder uitwerken en vindt dat de werkgroep te vroeg 
komt met de indicatoren?  
Geconstateerd wordt dat opnieuw wrevel lijkt te ontstaat tussen de 
werkgroep en de ambtenaren. Ingrid is als secretaris lid van de werkgroep. 
Zij stelt vragen aan de ambtenaren dus altijd namens de werkgroep. 
 
De intentie van de werkgroep is aanpakken, productief zijn en 
verbeterslagen realiseren. Als het niet via de werkgroep lukt, dan via de 
raad. De raad is gemachtigd om de vraag over de indicatoren te stellen. 

Voorstel voorzitter Er worden twee gesprekken gevoerd in klein comité. Een terugkoppeling 
van de gesprekken vindt plaats in het volgende overleg van de werkgroep.  



   
 

1 Een voorbereidend gesprek met Harrie Verbon. Hoe kijkt hij aan tegen het 
beschikbaar kunnen krijgen van informatie op basis van de indicatoren? 
Waar zitten fricties? Harrie daarna evt. uitnodigen bij de werkgroep.  
2 Een gesprek met de wethouder en eventueel ambtenaren. Welke 
gevoelens leven er? Daarna moet de lucht geklaard worden en het werk 
worden hervat.  

Afspraken Piet en Henk voeren het gesprek namens de werkgroep.  
Henk geeft een terugkoppeling aan en vraagt instemming van Monique.  
Ingrid plant de gesprekken op korte termijn in. (Niet op dinsdagochtend. 
Niet op donderdagmiddag. Woensdag kan vaak. Maandag kan voor de 
middag. Vrijdag kan voor de middag.) 

 
 

5. W.v.t.t.k.  
 

LOG Henk heeft geen contact opgenomen met de LOG. De werkgroep wacht het  
initiatief van de LOG af.  

Monitor regio Henk is benaderd door een groep die in de regio een monitoring checkt / 
daar aan werkt.  

Volgend overleg Woensdag 7 oktober om 13:30u. Ineke is vanaf 9 oktober 3 weken met 
vakantie. 
Agendapunten volgend overleg: 

• Terugkoppeling uit gesprekken. 

• 2e kwartaal 2020? Navragen wanneer kwartaalcijfers beschikbaar 
zijn.  

• Hebben ambtenaren informatie om te delen? Is het dashboard 
klaar?  

 
 


