
 

 

 

 

Opgemaakt door Ingrid van Breda, raadsadviseur. 

Aanwezig 

 

Voorzitter: Trix Vissers. 

Raads- en burgerleden: Tess van de Wiel, Ineke Wolswijk, Monique 

van Brederode, Pernell Criens, Stijn van den Brekel, Arno de Laat, 

Luuk van den Hout, Piet Verheijen, Henk Gabriëls, Christel van 

Neerven, Liselotte Franssen - du Maine. 

Wethouders: Marijo Immink, Piet Poos, Bert Schellekens, Johan 

Swaans. 

Leden participatieraad en stuurgroep sociaal domein (Ron Koevoets 

en Ilja van den Hoek). 

Publieke tribune: 22 personen. 

Presentaties door: Kirsten Diehl, Noortje Vermeer, Simone Tromp, 

Sanne van Riel. 

 

Deze bijeenkomst kunt u terugluisteren op: 

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

 

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

 

2. Presentatie over governance, monitoring, interne organisatie, communicatie, huisvesting en 

facilitaire zaken. De presentatie wordt op de website geplaatst. 

 

3. Vragen n.a.v. de presentaties 

 

Het betrekken 

van cliënten 

 

 

Staat de cliënt wel echt centraal? Waarom wordt de cliënt pas zo laat 

betrokken?  

Reactie: elke medewerker zet de cliënt centraal en kijkt vanuit die bril. Ook nu  al 

worden cliënten en de participatieraad betrokken.  

Financiën 

 

Hoe ziet het financiële plaatje er uit? Hoeveel uitbreiding van capaciteit is 

nodig? 

Reactie: 't Loket staat al, de partners werken al goed samen. Om een 

verbeterslag te maken is misschien een andere manier van organiseren nodig. 

Daarnaast komt er ook meer op de gemeente af. Eerst wordt de inhoud bepaald 

en daarna wordt beoordeeld wat de financiële consequenties zijn. 

Burgerpeiling 

 

Hoe groot is de groep deelnemers aan de peiling en hoe is die samengesteld? 

Reactie: de burgerpeiling wordt aselect en breed uitgezet.   

Het betrekken 

van inwoners en 

evaluatie 

Slechts 13 inwoners worden betrokken, dat is erg weinig. Kan deze groep 

worden uitgebreid? Zitten hierbij ook mensen waarvan de aanvraag is 

afgewezen? Worden beslissingen van 't Loket geëvalueerd?  

Reactie: naast 15 interviews met inwoners worden gesprekken gevoerd met 

vrijwilligersorganisaties, de participatieraad en cliëntenorganisaties. De 

inschatting is dat we hiermee een redelijk goed beeld krijgen van de 

doorontwikkeling. Er wordt ook gesproken met inwoners wiens aanvraag is  

afgewezen. Tevens vindt evaluatie plaats via de landelijke monitor. 

Voorzieningen 

 

Komen er bij de doorontwikkeling ook meer collectieve voorzieningen of gaat 

het vooral om de individuele hulp? 

Reactie: ja, de gemeente zal altijd inzetten op collectieve voorzieningen.  



 

 

Organisatiemodel 

 

 

Komen medewerkers in dienst van de gemeente of van de aanbieders? Komt er 

straks een Europese aanbesteding? Krijgt een aanbieder mogelijk de 

eindverantwoordelijkheid? Wat voor structuur heeft de gemeente Dongen? Is 

deze nieuwe toegang een soort dorpsteam? Kan het college met de beoogde 

samenwerkingsvorm terugkomen naar de raad, omdat deze vorm van invloed is 

op de interne organisatie.  

Reactie: in een latere fase wordt een besluit genomen over het 

organisatiemodel. De gemeente blijft eindverantwoordelijk. De wethouder stemt 

er mee in om de vorm terug te leggen aan de raad.  

Impact voor de 

inwoner 

 

 

Complimenten voor de presentatie en complimenten aan de interne 

organisatie. Goed democratisch proces waarbij de participatieraad, de 

stakeholders en de inwoners worden betrokken. Wat gaan onze inwoners hier 

uiteindelijk in positieve zin van merken? Zijn er straks geen wachtlijsten meer? 

Reactie: inwoners kloppen aan bij toegang en worden meteen begeleid naar 

juiste persoon. Medewerkers van de toegang kunnen inwoners blijven 

begeleiden en in beeld houden.  

Transparantie 

 

Er wordt aandacht gevraagd voor een open en transparante verbinding tussen 

de organisaties.  

Reactie: dit wordt volledig beaamd, openheid is het streven.  

Privacy Wordt de privacy van de burger voldoende gewaarborgd? Voldoen we aan de 

uitgangspunten van de AVG? Is hier aandacht voor?  

Reactie: ja hier is al aandacht voor en dat wordt alleen maar meer, zeker niet 

minder.  

 

 

4.   Schets vervolgtraject en afsluiting door de voorzitter 

De keuze voor het organisatiemodel komt terug naar de raad. In het 3e of 4e kwartaal van 2019 vindt 

besluitvorming door de raad plaats over de doorontwikkeling van de lokale toegang.   

De voorzitter dankt de inleiders voor hun presentaties en dankt alle belangstellenden voor hun 

aanwezigheid en inbreng.  

 

Het verslag van deze beeldvormende bijeenkomst wordt door de raad via de ingekomen stukken  

vastgesteld.  

 


