
 

 

 

 
Opgemaakt door Ingrid van Breda, raadsadviseur 

Aanwezig 
 

Voorzitter: Trix Vissers 
Raadsleden: Tess van de Wiel, Sjaak Sperber, Monique van 
Brederode, Pernell Criens, Karen Molin, Deborah Eikelenboom, Servie 
Beekmans, Arno de Laat, Luuk van den Hout, Piet Verheijen, Henk 
Gabriëls, Christel van Neerven, Liselotte Franssen - du Maine, Mark 
Verhoeven 
Wethouders: Marijo Immink, Piet Poos 
Presentaties door: Peggy Emmerink, Simone Tromp, Niek Hendriks 

 
Deze bijeenkomst kunt u terugluisteren op:  
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/12-februari/19:30 
 

1. Opening door de voorzitter en welkomstwoord door wethouder Marijo Immink 
 

2. Presentatie Jeugd / Participatiewet / WMO (de presentatie wordt op de website gezet) 
 

3. Vragen n.a.v. de presentaties 
 
Vragen bij de presentatie over Jeugd 

 
10 miljoen euro 

Is dit een symbolisch bedrag? Is er voldoende budget? Komt er voldoende geld 
vanuit Den Haag?  
Reactie: Ja, het is een symbolisch bedrag. De daadwerkelijke kosten zijn nog niet 
bekend. De ontschotting van budgetten is naar verwachting goedkoper. Goirle 
gaat dit in regioverband  oppakken.  

Aanbesteden Instellingen (jeugdzorgaanbieders) geven vaak aan dat ontschotting niet 
mogelijk is. Is de ontschotting in strijd met de wijze van aanbesteden die wij 
hebben? Gaan we indien nodig het aanbestedingsbeleid wijzigen?  
Reactie: Als het nodig is dan passen we 1 of 2 regels aan.   

23-27 jarigen Hoe kunnen we 23 tot 27 jarigen helpen? Zij vallen niet meer onder jeugdzorg.  
Reactie: Ook de wethouders trekken samen op. 23-27 jarigen worden -indien we 
ontschot werken- geholpen via de participatiewet, dan maakt leeftijd niet meer 
uit.  

Yoghurtpact Is dit een nieuwe pilot, wanneer is de pilot Yoghurtpact geslaagd?  
Reactie: de pilot wordt gestart met 10 tot 20 cases in de hele regio. In de loop 
van 2019 wordt de ontschotting grootschaliger ingezet. Hoe we dat precies 
implementeren is nog niet bekend.  
In Heusden wordt al langer met een yoghurtpact gewerkt. In hoeverre hebben 
de WMO consulenten al een mandaat om zelf creatief om te gaan met deze 
problemen?  
Reactie: Zij hebben het mandaat al. WMO consulenten worden hiertoe juist 
uitgedaagd. Hiervoor is ook innovatiebudget WMO beschikbaar.  
Hoe dwingend gaan we worden? Hebben inwoners straks de keuze om mee te 
doen. Houden ze vrijheid en zelfbeschikking?  
Reactie: Het college worstelt hiermee. Ze wil hierover graag met de raad in 
gesprek gaan en een verdiepingsslag maken.  

Vroegsignalering Waarom is dit een taak van de overheid. Kan dit worden neergelegd bij andere 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/12-februari/19:30


 

 

organisaties? Bijvoorbeeld bij platform minima of een nieuwe private stichting?   
Reactie: bij financiële problemen wordt vaak de ziektekostenverzekering als 
eerste niet meer betaald. Als je op dat moment kunt ingrijpen dan zit je nog in 
een vroeg stadium, dat is vroegsignalering.  

 
Vragen bij de presentatie over Participatiewet 

Kwetsbare 
personen 

Verwacht u dat mensen dakloos gaan worden in Goirle? 
Reactie: daarvan hebben we geen idee. 

Hulpverleners Zijn er genoeg hulpverleners om de plannen uit te voeren?  
Reactie: De hulpverleners werken bij de aanbieders, daarover gaat de gemeente 
niet. Bij WMO consulenten en medewerkers toegang gaan we er nu van uit dat 
er voldoende mensen zijn. Zo niet, dan komen we bij u terug.  

 
Vragen bij de presentatie over WMO 

Beschermd 
wonen 

De tendens in Goirle is niet vanuit de instelling naar de wijk verhuizen maar 
omgekeerd, van woningen in de wijk naar appartementen van Amarant.  
Zitten nu mensen in instellingen die daar niet thuishoren? Wat voor gevolgen 
heeft dit voor onze woningbehoefte? Kan dit in het volgende 
woonbehoefteonderzoek worden meegenomen.  
Reactie: We hebben meerdere vormen van beschermd wonen. De verwachte 
uitstroom uit de instellingen wordt naar verwachting 30%. Dus dit wordt een 
hele grote maartschappelijke opgave. De gemeente zal met alle mogelijke 
aanbieders en corporaties in gesprek gaan.  

Personen met 
verward gedrag 

Hebben we een idee hoe we deze mensen vroeg kunnen signaleren en er 
preventief op kunnen reageren?  
Reactie: In de regio is een plan voor personen met verward ontwikkeld. 
Daarnaast is er een lokale aanpak, door het initiatief By Wies te combineren met 
het Kiemuur.   

 
4.   Schets vervolgtraject en afsluiting door de voorzitter 

Er is behoefte aan een nieuwe beeldvormende vergadering over onderdelen van Jeugd / 
Participatiewet / WMO. Aan de regiegroep wordt gevraagd om een nieuwe beeldvormende avond te 
organiseren.  
Wethouder Marijo Immink: neemt de uitnodiging voor een vervolg graag aan. Het college kan de 3 
onderdelen opknippen in stukjes, themagewijs clusteren en er bij de raad op terugkomen. Na 15 
maart kunnen we allerlei mensen uitnodigen en dieper ingaan op de (on)mogelijkheden van het 
yoghurtpact. 
 
De voorzitter dankt de inleiders voor hun presentaties en dankt verder alle belangstellenden voor 
hun aanwezigheid en inbreng.  
 
Het verslag van deze beeldvormende bijeenkomsten wordt door de raad via de ingekomen stukken  
vastgesteld.  
 


