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Onderwerp 
Instellen Werkgroep Zicht en grip op het sociaal domein 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
3 juli 2020 22-09-2020   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
1. In te stemmen met het instellen van de tijdelijke werkgroep Zicht en grip op het sociaal domein. 

 
 
Inleiding 
De gemeenteraad van Goirle wil kunnen sturen op het sociaal domein. In de gecompliceerde wereld 
van het sociaal domein is dat een lastige opgave. De gemeenteraad heeft herhaaldelijk gesproken 
over hoe zij haar taak als controlerend orgaan beter kan oppakken in het sociaal domein. Als 
volksvertegenwoordigers hebben zij daarnaast een belangrijke taak om daar waar nodig ander beleid 
voor te stellen aan de raad. Uiteindelijk is gekozen voor een werkgroep die namens de raad probeert 
meer inzicht, en daarmee grip, te krijgen in het sociaal domein. De werkgroep heeft gesproken met 
alle politieke partijen. De partijen hebben gezamenlijk indicatoren voorgesteld. De werkgroep Zicht 
en Grip op het Sociaal domein gaat verder met de uitwerking en monitoring van de indicatoren. 
Daarnaast ziet zij als belangrijke taak toe te zien op een goede communicatie over het sociaal domein 
naar de raad. 
Voorlopig is de werkgroep gevuld met (vijf) raadsleden. Dit heeft te maken met de privacy en  
gegevensbeveiliging. Raadsleden hebben daarvoor een eed afgelegd. Burgerleden niet. Mocht dat 
door het nieuwe Reglement van Orde wel mogelijk worden dan kan overwogen worden burgerleden 
in de werkgroep op te nemen.  
 
Argumenten 
1.1 De raad wil haar kaderstellende en controlerende rol vervullen.  
Deze werkgroep heeft als doel: zicht en grip krijgen en houden op het sociaal domein van zowel 
lokale als regionale zorg. Dit gebeurt in nauw overleg met betrokken wethouders en ambtenaren. 
 
Onder zicht en grip krijgen op het sociaal domein wordt verstaan: 
Zicht en inzicht:  

▪ in het sociaal domein 
▪ in wet- en regelgeving 
▪ op proces en processtappen 
▪ in feiten 
▪ in kengetallen:  klantgericht en procesgericht; indicatoren en klantervaringen.  
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Grip en begrip: 
▪ van betrokken partijen 
▪ op de uitgaven 
▪ op de kwaliteit 
▪ op resultaat versus inspanning 

 
Kanttekeningen 
1.1 Het gehele sociaal domein – jeugdzorg, WMO en participatie- is omvangrijk.  
Het sociaal domein is omvangrijk. Daarom is gekozen om de aandacht in eerste instantie te vestigen 
op Jeugdzorg en WMO en daarna op de samenhang tussen alle drie de beleidsvelden binnen het 
sociaal domein, dus ook participatie. 
 
1.2 Het werkveld is complex. 
Het sociaal domein is een ingewikkeld terrein met vele vormen van vraag naar en aanbod van zorg, 
bescherming en ondersteuning. De gemeentelijke grip op het sociaal domein blijkt lastig 
beheersbaar, mede omdat maatschappelijke ontwikkelingen, rijksbeleid en gerechtelijke uitspraken 
van invloed zijn. Daarnaast vindt overleg en afstemming plaats binnen de gemeenschappelijke 
regeling in de regio Hart van Brabant.  
 
Samenwerking 
De werkgroep Zicht en grip op het sociaal domein zoekt nadrukkelijk de samenwerking met het 
college, het ambtelijke Lokaal Opgave Team (LOT) en Hart van Brabant. 
 
Communicatie 
De bijeenkomsten van de werkgroep Zicht en grip op het sociale domein zijn openbaar. De agenda, 
onderliggende stukken en verslagen worden gepubliceerd op het raadsinformatiesysteem. Daarnaast 
zal de werkgroep regelmatig een terugkoppeling geven aan de gemeenteraad.  
 
Instelling werkgroep 
Voor de werkgroep hebben de volgende personen zich beschikbaar gesteld: Monique van Brederode, 
Ineke Wolswijk, Stijn van den Brekel, Piet Verheijen en Henk Gabriëls (voorzitter). De griffie biedt de 
werkgroep secretariële ondersteuning. De werkgroep wordt ingesteld tot aan de verkiezingen in 
2022. De werkgroep zorgt indien nodig voor een overdrachtsdocument. De werkgroep stelt zelf haar 
vergaderschema vast. 
 
Vervolg 
De werkgroep komt periodiek bij elkaar. Daarbij wordt indien nodig of wenselijk het college en de 
ambtelijke organisatie uitgenodigd. Als de werkgroep het nodig acht wordt ondersteuning gezocht bij 
experts van buiten de gemeentelijke organisatie. 
 
Budget 
De werkgroep heeft, met de kennis van nu,  geen extra budget nodig. Mocht dit in de toekomst nodig 
zijn dan zal zij middels een raadsvoorstel een verzoek indienen. 
 
Bijlagen 
Overzicht van door alle partijen voorgestelde indicatoren.  



Agendapunt: 11 
 
 
 

 
 
 
 

Zaaknummer 2020-003087  3 

De raad van de gemeente Goirle; 
 
Gelet op de Gemeentewet; 
 
 
b e s l u i t : 
 
 
1. In te stemmen met het instellen van de tijdelijke werkgroep Zicht en grip op het sociaal 

domein. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 22-09-2020 
 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 

 


