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Opgemaakt door Berry van 't Westeinde, griffier 
Aanwezig 
 

Dhr. Harry van de Ven, voorzitter en de heren Stijn van den Brekel, Willem 
Couwenberg (lijst Couwenberg),  Henk Gabriëls (PAG), Mark van Oosterwijk 
(PAG - tot 21.00 uur), Erik Schellekens (LRG), Thijs Kemmeren Corné de 
Rooij (CDA) en de dames José Appels (VVD), Pernell Criens (PvdA), Deborah 
Eikelenboom (SP), Liselotte Franssen- du Maine (LRG), Marije de Groot- Haen 
(CDA) en Ria Veldhoven- Couwenberg (Lijst Couwenberg) en Maxime Vonk 
(VVD). 
Wethouders Marijo Immink en Sjaak Sperber 
Ambtelijke bijstand: Mevrouw Claassen (afdeling Maatschappelijke 
Dienstverlening) 

Afwezig  
(met kennisgeving) 

 

 
Deze vergadering kunt u terugbeluisteren op : https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2014/7-
oktober/19:30 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter deelt mee dat 
bericht is ontvangen dat de heer De Vries niet langer deel uitmaakt van deze commissie. 
Mevrouw Appels geeft aan dat zij in het kader van haar werkzaamheden niet geraadpleegd mag worden en geen 
advies  
De voorzitter herdenkt de heer Schuurmans, lid van deze commissie, die op 8 september is overleden. De 
commissie houdt een moment stilte. 
 
2.   Keuzenota transities  
 
Standpunten fracties: 
 
Bespreking van de keuzes:  
 
WMO / JEUGD 
Keuze 1 p. 7/8 
Inzet van een maatwerkvoorziening (moet-bepaling) - Wmo en Jeugd 
Vraag voor commissie en raad: Wanneer zetten we een maatwerk voorziening in? 
 
LRG Kan zich in het voorstel vinden. Zet wel kritische kanttekeningen bij de uitwerking. Bij de 

uitwerking moeten we steeds uitgaan van de behoefte van de zorgvrager. 
CDA Kan deze keuze steunen. Het is lastig om exact te bepalen wat gebruikelijke zorg is. Er 

wordt aangegeven dat wij het samen moeten doen, samen met de inwoners. Heeft daar 
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vertrouwen in. Dit in tegenstelling tot het KBO, die eisen stelt aan de zelfregie. Die visie 
wordt niet onderstreept. 

SP Kan voor deel meegaan in dit punt. Er is wel een aantal vragen.  
Is van mening dat kinderen tot 12 jaar moeten worden uitgezonderd. Kinderen onder 12 
moeten kind kunnen zijn. Wat is standpunt college?  
Wordt medisch specialist bij de indicatie betrokken? Kan de medisch specialist ook worden 
betrokken in de keukentafelgesprekken?  
Een maatwerkvoorziening wordt verstrekt aan een mantelzorger wanneer deze niet in staat 
is om in de ondersteuningsbehoefte te voorzien. Vallen dagbesteding of logeren ook 
hieronder? Het zou juist de bedoeling moeten zijn de mantelzorgers te steunen.  
De hele keuzenota is een brede nota. Willen ruimte houden om op de keuzes terug te 
komen. 

VVD Is van mening dat kinderen best in enige mate mee kunnen helpen. Daar zijn protocollen 
voor. 
Bij gebruikelijke hulp wordt erg ingespeeld op de gezinssituatie. Hoe gaat dat bij 
alleenstaande senioren? 

Conclusie:  
De SP wil dit graag in de raad bespreken. Er resteren nog vragen. Gevraagd wordt of SP en Lijst Couwenberg 
nog voor de raad aan te geven over welke keuzes men nog wil spreken.  
 
Samenvatting reactie college 
Wethouder Sperber: Kinderen kunnen we niet dezelfde zaken vragen als volwassenen. Als zich excessen 
voordoen, gaan we daar iets aan doen. 
Wethouder Immink: Bij gebruikelijke zorg wordt er van kinderen tot 12 jaar geen taak verwacht. Dat is niet aan 
de orde. Vanaf 23 jaar kunnen mensen volledig in staat worden geacht om gebruikelijke zorg te verlenen. 
In eerste instantie is het zo dat bij indicaties in het specialistisch team wordt gekeken of eruit wordt gekomen. 
Er kunnen als men er niet uitkomt een andere specialisten, waaronder medische specialisten worden betrokken. 
Er is 1 klantmanager per gezin. Dus in principe is de medisch specialist niet betrokken in het 
keukentafelgesprek. 
Wanneer de dagbesteding van dusdanige aard is, dat dit nodig is om de mantelzorger te ontlasten, dan kan dat 
een maatwerkvoorziening zijn.  
Als er bij alleenstaande senioren geen sprake is van gebruikelijke hulp uit de directe omgeving (dat kan de 
gezinssituatie, directe familie of buren zijn), dan moet er zonodig hulp worden gegeven. 
 
 
Keuze 2 p.8-10 
Beleid eigen bijdragen (kan-bepaling) - Wmo 
Vraag voor commissie en raad: Heffen we als gemeente een eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen in het 
kader van de Wmo en zo ja, voor welke voorzieningen en tot welke hoogte? 
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LRG Kan zich vinden in de beleidskeuze. Vraagt zich af of bij eigen bijdragen rekening gehouden 

kan worden met de kosten van de zorg voor de mensen met de laagste inkomens. Is de zorg 
voor mensen met de laagste inkomens nog betaalbaar? 

CDA Steunt dit voorstel. Goede hardheidsclausule is gebruikelijk en belangrijk. 
SP Heeft moeite met eigen bijdragen, maar er is geen andere keuze op dit moment. Heeft veel 

moeite voor bijdragen voor kinderen onder de 18 jaar. Zijn er voldoende woningen, voor als 
mensen preventief gaan verhuizen? Is dit probleem op 1 januari opgelost? 

PvdA Eens met het voorstel. Wil graag ruimhartige toepassing van de hardheidsclausule als zaken 
in de praktijk schrijnend uitpakken. 

Lijst Couwenberg Akkoord, als er maar goed oog is voor schrijnende gevallen.  
De WMO sluit af met tekort van €43.000,00 . Er komt extra geld voor extra banen in de 
huishoudelijke hulp. Leidt dat tot een overschot? 

Conclusie: 
De SP komt mogelijk in de raad op dit punt terug. De andere fracties zijn het eens met deze keuze. 
 
Samenvatting reactie college 
 
Wethouder Immink: Er zijn nu geen algemene voorzieningen waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd. Dat 
zijn maatwerkvoorzieningen. Dus er is ook geen oplopend effect. 
Het college hecht eraan om voor onroerende woonvoorzieningen ook een eigen bijdrage te vragen voor kinderen 
onder de 18 jaar. Bij jongeren is dit maximaal totdat zij 18 zijn. 
Bij senioren willen we een eigen verantwoordelijkheid geven om te zorgen om zo goed mogelijk te wonen gezien 
de eigen leefomstandigheden. Ook het college heeft zorg of er voldoende senioren woningen zijn. Daarover 
wordt gesproken met de woningbouwvereniging en hiervoor moet aandacht zijn in het woningbouwprogramma 
en woonbehoefteonderzoek.  Mensen kunnen bij geleidelijke veranderingen hier zelf op inspelen. Het gaat vaak 
om acute beperkingen, waardoor er mogelijkheden zijn om aanspraak te maken op voorzieningen.  
De hardheidsclausule wordt voor schrijnende situaties (onredelijkheid en onbillijkheid) toegepast. 
Het geraamde tekort € 43.000,00 moet in volgende begroting worden opgelost.  
Het geld voor hulp bij het huishouden, is ook echt bedoeld voor het helpen van organisaties om de 
werkgelegenheid niet verder naar beneden te laten gaan. Door hulp aan het huishouden een 
maatwerkvoorziening te laten zijn, wordt ook een bijdrage geleverd door de gemeente aan de oplossing van dit 
probleem. 
 
Keuze 3 p10-11 
Gemeentelijk maatwerk meerkosten van zorg voor personen met chronische ziekte en/of handicap 
(moet-bepaling) - Wmo en Jeugd 
Vraag voor commissie en raad: Gaat de gemeente aan inwoners met een chronische ziekte en/of handicap een 
tegemoetkoming verstrekken voor de meerkosten van zorg die zij hebben? Zo nee, waarom niet en zo ja, op 
welke wijze? 
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LRG Tijdens het vragenuur is het antwoord gekregen dat iedereen volledig wordt geaccepteerd 

voor de verzekering. Daardoor kan LRG instemmen. 
CDA Dit is goede ondersteuning van de chronisch zieken. Is het niet eens met de opvatting van 

het KBO dat inkomens tot 130% ook moeten kunnen deelnemen. Overigens is uitgelegd dat 
inkomens tot 130% wel kunnen meedoen aan de collectieve verzekering, maar geen 
vergoeding krijgen. Helemaal eens met het verhaal. 

SP Blij om te horen dat er een verhoging naar 120% van de bijstandsnorm is.  
De keuze voor een collectieve verzekering maakt SP bezorgd. Nu is er een inkomensgrens 
voor Wtcg van € 35.000,00 en de CER heeft geen inkomensgrens. Daardoor kunnen er 
straks minder mensen gebruik van maken. Om hoeveel mensen gaat dit? 
Er zijn ook andere mogelijkheden om dit maatwerk in te vullen. Wil graag inzicht in de 
financiële consequenties van de keuzes. 
Kan in grote lijnen met voorstel meegaan. Wil dit in de achterban nog bespreken. 

PvdA Minister maakt zich zorgen over wanbetalers van ziektekostenverzekeringen. Daarom 
moeten we mensen achter de broek zitten om deel te nemen. Zeker voor chronisch zieken 
is dat belangrijk. 

Lijst Couwenberg Lijst Couwenberg kiest ook voor verruiming van 110% naar 120% voor de collectieve 
aanvulllende ziektekosten verzekering. Kan het college meer bekendheid geven aan de 
mogelijkheid om hieraan deel te nemen? 50% deelname is aan de magere kant.  
Kunnen mensen in de bijstand worden aangeschreven? 

 
Conclusie: 
SP en Lijst Couwenberg komen mogelijk op dit punt terug in de raadsvergadering. 
 
 
Samenvatting reactie college op vragen 
Wethouder Sperber geeft aan dat veel mensen om eigen redenen niet collectief mee zijn verzekerd. De gemeente 
heeft dit bekend gemaakt via nieuwsbrief Sociale Zaken. Dat blijven wij doen. Dat is de meest directe vorm van 
communicatie. Ook in Goirles Belang hebben we hierover gecommuniceerd. Mensen kunnen ook rechtstreeks 
worden aangeschreven. 
De keuze is een beleidskeuze en geen financiële keuze. Deze keuze heeft het meeste effect en is gericht op de 
mensen die aan de onderkant zitten. 
 
 
Keuze 4 p. 11-13 
Regels rondom persoonsgebonden budget (kan-bepaling) - Wmo en Jeugd 
Vraag voor commissie en raad: Kiezen we er als gemeente voor om een pgb te bevorderen of gaan we  hier 
terughoudend mee om? 
 
LRG Heeft moeite met de uitwerking van het voorstel. Oneigenlijk gebruik van het PGB moet 
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worden voorkomen. De criteria zijn niet voldoende onderbouwd en onvoldoende te toetsen 
in de praktijk. 
Hoe wordt omgegaan met een werkloze mantelzorger met sollicitatieplicht? Hoe wordt 
ermee omgegaan als de werkloze een baan aangeboden krijgt. Het lijkt in dit voorstel een 
ontmoedigingsbeleid voor mantelzorgers, terwijl we participatie moeten aanmoedigen. De 
criteria moeten helder en praktijkgericht worden geformuleerd. 
Ondersteunt op dit punt de mening van het KBO dat zelfregie een groot goed is. De 
doelgroep moet zelf de ruimte houden om zelf zorg in te komen, waarbij er wordt toegezien 
op het feit dat het geld terecht komt bij die mensen die het echt nodig hebben. 
Er wordt aangegeven dat er geen nadere precisering wordt gegeven om maatwerk mogelijk 
te maken. Hoe wordt het dan? Kunnen we de regels transparant maken, om willekeur te 
voorkomen? Hoe bepaal je dat een bepaalde oplossing een duidelijke meerwaarde heeft. 

CDA Zeer eens met het voorstel. 
VVD Hoe gaan we dit in de praktijk toetsen? Hoe gaan we om met de aantoonbaarheid dat 

mensen minder zijn gaan werken? 
PvdA In principe eens met het voorstel, maar voelt mee met het KBO dat het bevoogdend is. 

Maakt de kanttekening dat er naast de klant gestaan moet worden. 
Lijst Couwenberg Vindt dat bij het PGB het geld moet worden besteed waarvoor het bedoeld is. Het moet 

goed gecontroleerd worden. 
Conclusie: 
De fractie Lijst Riel Goirle komt hierop terug in de raad.  
 
Samenvatting reactie college 
Wethouder Sperber: Het college is best voor het toekennen van PGB's. Er is een zorgplicht voor iedereen, dus 
het moet ook voor iedereen betaalbaar blijven. De criteria geven ruimte om echt maatwerk te leveren. Wij 
leggen een aantal zaken vast, waaraan minimaal voldaan moet worden. Verder is het de bedoeling om er samen 
met de hulpvrager uit te komen. Daarom moeten de criteria niet nader worden gepreciseerd. 
Het is best aantoonbaar om te zien of mensen zijn gestopt met werken door mantelzorg. Bijvoorbeeld door 
verklaringen van werkgever en de ontwikkeling van de zorgbehoefte. 
De PGB's worden op een andere manier benaderd. Er wordt gewerkt met trekkingsrechten. Daardoor krijgen 
cliënten niet zelf het geld. Op basis van zorgplan wordt zorg ingekocht. Veel mensen gebruiken het PGB 
waarvoor het bedoeld is. 
Samen met de klant vinden we de oplossing. Dat hoeft niet altijd het PGB te zijn, soms is zorg in natura beter. 
Wethouder Immink geeft aan dat een klant graag in aanmerking wil komen voor een PGB, kan dit als de klant 
dit goed voor zijn situatie kan onderbouwen. Door niet alles te regelen, blijft maatwerk mogelijk. 
 
 
Keuze 5 p 13-14 
Kostprijs van een persoonsgebonden budget (moet-bepaling) 
Vraag voor commissie en raad: Welke kostprijs willen wij hanteren voor een pgb? 
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LRG Heeft vragen over de tarieven. De percentages zijn klakkeloos overgenomen uit het huidige 

beleid. Hoe zijn die percentages en tarieven van de ZZP'ers tot stand gekomen? ZZP'ers 
zijn vaak niet afdoende verzekerd en doen administratie en andere activiteiten in eigen tijd. 
Overigens kan ook gekeken worden naar de verlaging van overhead kosten bij de grotere 
zorgverleners. 
Eventueel kan ook gekeken worden om de ZZP'ers een collectieve verzekering aan te 
bieden. 

CDA Intern nog niet uit met het punt dat een PGB op 100% van de kostprijs geen aanzuigende 
werking heeft. 

Lijst Couwenberg Vraagt of de regio gemeenten dezelfde kosten hanteert. 
Conclusie: 
Lijst Riel Goirle wacht op nadere uitleg. CDA beraadt zich over de aanzuigende werking van het tarief van 
100%..  
 
Samenvatting reactie college 
Wethouder Immink: De regio hanteert dezelfde prijs. 
We gaan niet uit van aanzuigende werking als het gaat om een 100% regeling. Het gaat niet om losse 
aanbieders, maar vaak om instellingen met grote overheadkosten. Er wordt vanuit gegaan dat deze 
vergelijkbaar zijn met voorzieningen in natura. 
Gevraagd wordt naar een betere onderbouwing van de percentages voor bijdragen van diensten ZZP-ers. Zegt 
toe na te gaan te kijken of er nadere onderbouwing gegeven kan worden.  
Wethouder Sperber: zet vraagtekens bij een collectieve verzekering ZZP'er, omdat ook gelet moet worden op de 
concurrentieverhoudingen. Ondernemers kunnen dit zelf ook collectief oppakken. Onduidelijk is wat de rol van 
de gemeente is. 
 
 
PARTICIPATIEWET 
Keuze 1 pagina 11 
Re-integratiemiddelen 
Vraag voor commissie en raad: De gemeente Goirle kan vanwege beperkte middelen niet iedereen een aanbod 
doen. Volgens welke criteria worden keuzes gemaakt? 
 
LRG Is in principe akkoord met deze keuze. Wil benadrukken dat wordt gepleit voor structurele 

banen. Wil graag beleid dat past bij langere termijn denken en ondersteuning van mensen 
die niet direct op hun plek zitten. 

CDA Vindt de criteria heel pragmatisch. 
SP Wil liefst iedereen helpen. De gemeente zet hier in om de kansen van de kansrijken te 

vergroten. De kansarmen komen op nul. 
Eens dat re-integratie geen frustratie traject moet worden. Dankt voor uitleg wethouder. 
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Lijst Couwenberg Het is een nobel streven om zoveel mogelijk mensen aan de slag te helpen. Wat kunnen we 

doen voor mensen die helemaal niet aan de slag kunnen? 
 
Conclusie: 
Alle partijen wel eens zijn met de keuze. 
 
Samenvatting reactie college 
Wethouder Sperber: College heeft ook het liefst mensen structureel aan het werk.  
Maar als dat niet lukt en we kunnen op een andere manier zorgen dat mensen op andere wijze in de 
maatschappij blijven meedraaien, willen we die kans ook grijpen. 
Het is waar je de accenten wilt leggen. Wij willen zoveel mogelijk mensen laten re-integreren. Bij kansarme 
mensen is het slaginspercentage lager, tegen hogere kosten.  
Als mensen helemaal niet aan de slag kunnen komen, is er voor de financiën de WWB. Wij proberen ze 
daarnaast op andere wijzen te laten meedraaien in de maatschappij. Wij proberen via vrijwilligerswerk of op 
andere manieren een zinvolle besteding van de tijd vinden. 
 
Keuze 2 pagina 12 
Van tijdelijke naar structurele dienstverbanden 
Vraag voor commissie en raad: Hoe gaan we om met inwoners die nu een tijdelijk dienstverband hebben bij 
Diamantgroep vanuit de Wsw? 
 
LRG Wat als er blijkt dat andere gemeenten niet meedoen aan de omzetting naar een structureel 

dienstverband. Wat betekent dat dan voor Goirle? Als blijkt dat het risico heel laag is kan 
de keuze ondersteund worden.  

CDA Heeft bedenkingen. Het hebben van een structureel dienstverband haalt alle motivatie eruit 
om elders werk te vinden. Vraagt zich af welke voordelen er zijn? 

SP Kunnen deze keuze van harte ondersteunen. 
Lijst Couwenberg Deelt het standpunt van de wethouder. 
Conclusie 
CDA komt hier mogelijk op terug in de raad. 
 
Samenvatting reactie college 
Wethouder Sperber geeft aan dat de mensen in de huidige WSW een uitstervende groep is, vanwege het 
beëindigen van de WSW. De indicatie om op een tijdelijk dienstverband uit te komen is vrij stevig. Naar alle 
waarschijnlijkheid komen deze mensen anders niet goed terecht. 
Zegt toe cijfers te geven over de aantallen WSW-ers met een tijdelijk dienstverband. 
De 7 gemeenten in Diamantgroep doen dit voorstel in alle gemeenten aan de raad. Het risico voor Goirle wordt 
hier niet groter of kleiner van. 
 
Keuze 3 pagina 13 
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Beschut Werk  
Vraag voor commissie en raad: hoe willen wij omgaan met het aanbieden van beschut werk?  
 
LRG Vindt de formulering van de keuze erg vaag. Er staan "indien" en "mogelijk". Dat zegt 

eigenlijk niets. Is van mening dat een vorm van beschut werk of dagbesteding nodig is. 
Mensen mogen niet in een isolement raken. Vraagt structurele oplossingen met een lange 
termijn visie. 
Zit met het woord "mogelijk" een ander aanbod. Als er dan een inspanning wordt gedaan, 
is dit een stuk beter. 

SP De gemeente draagt mensen voor aan het UWV om te beoordelen of zij voor een beschutte 
werkplaats in aanmerking komen. De beoordeling is niet vrijblijvend. Gemeenten moeten 
dan een beschutte werkplaats aanbieden.  
Toch kiest het college voor een ander traject via leerwerkbedrijven. Welke garantie geeft 
dit aan mensen? Deze mensen hebben nu een werkgarantie. Blijft het inkomen gelijk? 

PvdA Beschutte plekken kosten veel geld. Maar er zit nog iets tussenin. Wil het college 
voorstellen om voor deze groep toch iets meer te doen, als de beschutte plekken niet 
verplicht zijn. Kan dat concreter worden gemaakt? 
Blij dat er het bewustzijn is dat er iets van een inspanningsverplichting is.  

Conclusie: 
De fracties Lijst Riel Goirle, SP, PvdA en Lijst Couwenberg  hebben vraagtekens bij deze formulering. 
 
Wethouder Sperber: Het nieuw beschut is later nog aan de participatiewet toegevoegd, onder politieke druk. In 
Tilburg is inmiddels al door de raad besloten geen aanbod te doen. Wij wachten eerst nog duidelijkheid af van de 
wetgever. Beschut werk is duur en duurt eindeloos.  De discussie loopt nog, daardoor zijn ook de alternatieven 
nog niet helemaal duidelijk. We moeten nu keuzes maken voor de verordening, maar we zijn nog niet zo ver.  
Het doel is mensen te laten participeren in de maatschappij. Dan zijn arbeidsmatige dagbesteding, 
vrijwilligerswerk en andere te bedenken vormen in beeld. 
Werkgaranties kunnen niet worden gegeven. Er kan wel een inkomen worden gegarandeerd. In het beschutwerk 
is er minimaal loon. Binnen de participatiewet is deze mogelijkheid er niet. 
Het woord "mogelijk" is mede opgenomen omdat er ook ruimte is voor beschut werk. Het is niet facultatief dat 
andere mogelijkheden worden gezocht. Kijkt of de formulering scherper kan worden gesteld. 
 
 
Keuze 4 pagina 14 
Inbesteden 
Vraag voor commissie en raad: hoe willen wij omgaan met het inbesteden van begeleiding en leerwerkbedrijf? 
 
Conclusie: 
Allen mee eens. 
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Keuze 5 pagina 15 
Baanafspraken 
In deze afspraak is de keuzenota opgenomen dat nog een apart voorstel volgt. Daarom wordt voorgesteld om 
daar nu niet verder op in te gaan. 
 
Keuze 6 
Tegenprestatie  
Vraag voor commissie en raad: hoe gaan we in Goirle om met de tegenprestatie die wordt gevraagd aan mensen 
die een Wet Werk en Bijstand uitkering ontvangen? 
 
LRG Wil graag gewaarborgd zien, dat er geen verdringing op de reguliere arbeidsmarkt 

plaatsvindt. Wil dit toevoegen aan de keuze. Verwijst daarbij naar de werkwijze 
tegenprestatie van de programmaraad. 

SP Onderschrijft de woorden van Lijst Riel Goirle. Het moet altijd op vrijwillige basis en in goed 
overleg, omdat anders de kwaliteit van het vrijwilligerswerk wordt ondergraven. 
Hoort over verdringing oa bij Thebe. 

Lijst Couwenberg Geeft aan dat bij 't Loket een betaalbare baan door een vrijwilliger wordt verdrongen. 
Conclusie: 
LRG dient mogelijk een motie of amendement rond verdringing op de arbeidsmarkt. 
 
Wethouder Sperber geeft aan dat er soms zo verkrampt wordt gereageerd op mogelijke verdringing, dat hierdoor 
werk onvervuld blijft, omdat het niet door vrijwilligers vervuld mag worden. Heeft daarom geen behoefte aan 
aanpassing van de tekst. Wij hebben er ook belang bij dat mensen naar werk doorstromen. 
We mogen mensen best vragen om er iets tegenover te stellen. Als we vrijwilligers dwingen, levert dit geen 
kwaliteit op. 
Bij 't Loket is een vacature tijdelijk met vrijwilligers opgelost. De baan wordt ingevuld door een betaalde functie.  
 
Bespreking van het voorstel als geheel: 
 
LRG Vraagt naar de regiotaxi. Het beleid om de regiotaxi terug te dringen, vindt LRG begrijpelijk, 

maar dan moeten alternatieven, het Openbaar Vervoer, wel geschikt zijn. Het moet 
aansluiten op de behoeften van cliënten. 
Wat is het effect op budget als Kompaan en de Bocht aanpassingen nodig hebben? Wat 
zijn de consequenties als woningbouw voor ouderen gestimuleerd wordt, ook op langere 
termijn? 
Wordt er rekening gehouden met de huizenmarkt als mensen niet tijdig hun woning kunnen 
inwisselen, wanneer er verhuist moet worden naar een geschiktere woning? 
Kan er rekening gehouden worden met het bij elkaar houden van partners wanneer iemand 
in een verzorgingstehuis wordt geplaatst? 
Bij participatie staat er een meting van effectiviteit. LRG vindt dat er ingezet moet worden 
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op langdurige structurele oplossingen. Bij de kostenbesparing op de uitkeringskosten is de 
vraag hoe dit goed gemeten wordt. Als wordt uitgegaan van alle uitkeringsgerechtigden is 
de vraag of het een goede meting is. 

PAG Is op zoek naar de risico's die kleven aan deze voorstellen. Hoe kijkt het college tegen deze 
risico's aan? Waar zitten de grote risico's? Moeten we hier niet maandelijks over 
informeren? 

CDA Vindt het een uitstekend verhaal. Er zitten nog veel onzekerheden in.  
Heeft last van de brief van het KBO. Is van mening dat een onjuiste gang van zaken wordt 
beschreven. 

SP Heeft een vraag over de huishoudelijke zorg. Huishoudelijke zorg moet een 
maatwerkvoorziening blijven, ook na 2015, zodat mensen langer thuis kunnen blijven 
wonen. 
Wordt voor huishoudelijke hulp het nieuwe tarief in de CAO gevolgd als basistarief? Wat 
betekent dit voor de Thebe medewerkers? 
Complimenteert het college met het terugdringen van het hoge tekort op Jeugdzorg.  
En dankt de ambtelijke ondersteuning voor de toelichting en het andere werk. 

VVD Onderstreept de opmerking van het CDA over de brief van het KBO. Vraagt met het KBO 
wel extra aandacht voor de positie van jonge senioren op de arbeidsmarkt.  
Wanneer er voor 30 september een melding is gedaan, dan zouden we kans maken op een 
hogere vergoeding voor de garantie van banen huishoudelijke hulp. 

Lijst Couwenberg Complimenten voor het goede stuk. Zwaarste stuk dat hij tijdens zijn loopbaan in de raad 
zal moeten behandelen. Wijst op twee bijeenkomsten.  

 
Afspraken en toezeggingen: 
De reactie van het college op de brief van het KBO wordt nog ontvangen.  Van het platform minima en platform 
gehandicapten zijn ook nog geen reacties ontvangen. Als deze tijdig door het college zijn ontvangen, reageert 
het college hier nog voor de vergadering van de raad op. De fracties kunnen deze reacties meenemen in hun 
voorbereiding van de raadsvergadering. 
 
Wethouder Immink: Geeft aan dat het college zich ook zorgen maakt over de risico's. Op basis van de nu 
beschikbare middelen is een zo goed mogelijke raming gemaakt. Op basis van deze informatie moeten we 
bijsturen.  
Met bijstelling van begrotingen en dergelijk wordt de raad op de hoogte gehouden. Als er excessen plaatsvinden 
wordt de raad altijd op de hoogte gehouden. 
Bij inlichtingen van het college meer wordt verteld over de aanbesteding. De aanbesteding is ook reden dat er 
niet voor 1 oktober in de richting van het Rijk gereageerd kon worden, omdat er een volledige radiostilte in acht 
genomen moest worden. 
Bij de aanbesteding is een minimaal tarief gehanteerd. Dat was de kostprijs. Er is ook een maximum tarief 
gegeven. De aannemers hebben binnen deze grenzen kunnen offreren, juist om te voorkomen dat instellingen 
omvallen.  
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Het is aan de raad om ook na 2017 huishoudelijke hulp een maatwerkvoorziening te laten zijn. Wij hopen dat 
van harte. We hebben ook te maken met budgettaire beperkingen. We proberen daar op een goede manier op te 
sturen, zodat dit mogelijk is. 
We houden wel degelijk rekening met de vervoerbehoefte en mogelijkheden van iemand bij het bepalen van de 
oplossing. Dat is maatwerk.  
Binnen de Wmo wordt verhuist van een thuis situatie naar een nieuwe thuissituatie dan verhuizen partners altijd 
mee. 
 
Mevrouw Claassen (ambtelijke ondersteuning) geeft aan dat instellingen die als doel hebben mensen met een 
beperking op te vangen, die worden geacht zelf hun gebouw op een geschikte wijze in te richten. 
Bij nieuwe woningen die speciaal voor ouderen worden gebouwd, daar hoeft geen Wmo voorziening voor 
worden verstrekt, als de vraag voorzienbaar was.  
Voor andere voorzieningen (zoals vervoersvoorzieningen) kan de instroom van nieuwe mensen wel gevolgen 
hebben. 
Wanneer mensen een tijd moeten overbruggen in een woning, dan wordt gekeken hoe er met wat kleinere 
ingrepen kunnen helpen. Meestal kunnen mensen met verhuisurgentie wel binnen een jaar naar een geschikte 
huurwoning. 
 
Wethouder Sperber geeft aan dat de norm voor uitstroom is vastgesteld, omdat wanneer de periode langer is, 
het ook langer duurt voor er inzicht is. 
 
Conclusie: Het voorstel kan als  B-stuk naar de gemeenteraad.  
 
3. Raadsvoorstel aanpassing gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant inzake 
Jeugdzorg Wethouder Sperber geeft aan dat het raadsvoorstel wordt aangepast. 
De afgelopen periode is met regio gemeenten gesproken over de regeling. Zaken moeten nog schriftelijk 
bevestigd worden, daarom wordt de commissie hier nu mondeling over geïnformeerd. Binnen de 
bestuurscommissie wordt over begroting en rekening gewerkt met een gewogen stemming. Omdat Tilburg een 
grote bijdrage levert, is hier een knip in gemaakt. 
Deelbegroting Jeugdhulp heeft opgeleverd dat we voor 2015 werken met 100% solidariteit. De details hiervan 
komen nog naar de raad. Voor 2016 en 2017 lopen we meer risico, maar dan kunnen we ook met eigen beleid 
en de juiste cijfers gaan werken. 
De deelbegroting jeugd die wordt rechtstreeks van het portefeuillehoudersoverleg naar de college gestuurd. De 
raad kunnen een zienswijze indienen, maar het vaststellen gebeurt door colleges. 
Voorstellen worden rechtstreeks naar de raad gestuurd voor de vergadering van 28 oktober, omdat dit ook van 
belang is voor tijdige inkoop. 
 
Conclusie: Stukken komen rechtstreeks naar de raad.  
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4. Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant 
 
Standpunten fracties: 
 
Lijst Couwenberg Een A-stuk.  
 
Advies van de commissie: 
Conclusie: Het voorstel kan als  A-stuk naar de gemeenteraad. 
 
5. Raadsvoorstel beleidsplan schulddienstverlening 
 
Standpunten fracties: 
 
CDA Het voorstel is duidelijk. Het platform minimabeleid is adequaat beantwoord. 
PvdA Vraagt wat er fout is gegaan in de regie van de gemeente in de richting van de kredietbank. 

Welke preventieve maatregelen worden genomen. Het nieuwe beleidsplan wordt pas in 
2017 gemaakt. Dat is een mooi integraal verhaal. Maar je kunt niet alles integraal doen. 
Het wordt een verzamelbak. Echt beleid op sport en cultuur ontbreekt. 

 
Advies van de commissie: 
Conclusie: Het voorstel kan als  A-stuk naar de gemeenteraad. 
 
6.  Verslag van de commissie Welzijn d.d. 2 september 2014 
Het verslag wordt vastgesteld. De lijst van toezeggingen wordt bijgewerkt. 
 
 
7.  Inlichtingen van het college van burgemeester en wethouders 
Wethouder Immink informeert over de aanbesteding sociaal domein. Hierover wordt raadsinformatie verstrekt. 
Vanaf donderdag ligt het gunningsadvies in de leesmap ter inzage. 
 
8. Vragen aan het college van burgemeester en wethouders 
Mevrouw Franssen vraagt naar de nieuwbouw Kameleon en De Vonder. Er is vernomen dat dit op schema 
verloopt. Begrepen is dat nog niet alle participanten hebben getekend. Hoe staat het hiermee? Is er al een 
beslissing genomen over de tijdelijke huisvesting?  
Wethouder Sperber geeft aan dat inderdaad nog niet iedereen heeft getekend. Dat zit vooral in langdurig 
contract voor kinderopvang. Over de tijdelijke huisvesting in De Vonder is nog geen besluit genomen. Gekeken 
wordt wat de kosten en baten zijn voor dit besluit.  
Mevrouw Franssen geeft aan dat dit gevoelig ligt. Zij geeft ook aan dat zij zich later niet in deze discussie zelf  
zal mengen, omdat dit ook één van haar kinderen betreft. 
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9. Stukken ter kennisname  
De heer Schellekens is een aantal zaken opgevallen in het rapport cliënttevredenheid Wmo. De helft van de 
respondenten wist niet wat er verwacht werd bij het gesprek. Dat vindt hij een te laag aantal. Bij de helft van 
de respondenten was er geen bekende aanwezig, terwijl dit wel in het beleid staat. 
Wethouder Immink geeft aan dat het college hier ook naar heeft gekeken. Het onderzoek is bedoeld om ervan te 
leren bij de doorontwikkeling van 't Loket. Daar worden deze signalen ook bij gebruikt. 
 
10. Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om  23.05 uur.  
Aldus vastgesteld door de commissie Welzijn van de gemeente Goirle in haar vergadering van  
25 november 2014. 
 
De voorzitter,     de griffier,    
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Toezeggingenlijst Commissie Welzijn 
 
 
 
Datum Wat Wie Uiterste  

afdoeningdatum 
Wijze afdoening 

7-10-2014 Keuzenota's: kijken of er nadere 
onderbouwing gegeven kan worden van de 
percentages voor de pgb tarieven voor 
ZZP'ers 

Wethouder 
Immink 

Bij verslag Zie bijlage 1 

7-10-2014 Keuzenota's: cijfers over het aantal 
mensen in WSW met een tijdelijk 
dienstverband worden verstrekt 

Wethouder 
Sperber 

Bij verslag Dit zijn er 9 (zie raadsinformatie Wijzigingen in de keuzenota's 
Triple T van 13 oktober 2014) 

7-10-2014 Keuzenota's: bekijken of de formulering 
van keuze 3 participatiewet (beschut werk) 
scherper kan (woord "mogelijk") 

Wethouder 
Sperber 

Bij verslag Deze formulering is aangepast. (Zie raadsinformatie Wijzigingen 
in de keuzenota's Triple T van 13 oktober 2014) 

7-10-2014 Keuzennota's: De reactie van het college 
op de brief van het KBO wordt nog 
ontvangen.  Van het platform minima en 
platform gehandicapten zijn ook nog geen 
reacties ontvangen.. 

Wethouder 
Sperber 

Als deze tijdig door 
het college zijn 
ontvangen, reageert 
het college hier nog 
voor de vergadering 

De reacties van het platform minima en KBO en de reactie 
hierop van het college zijn ontvangen  en samen met  
raadsinformatie aan de raad gestuurd. 
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 van de raad op. 

19-6-2014 Krediet Regenboog: Actief naar 
mogelijkheden zonnepanelen kijken. Als 
kosten hoger worden, dan wordt daar bij 
de raad op teruggekomen.  

Wethouder 
Sperber 

Bij verslag Deze toezegging wordt gestand gedaan. Schoolbestuur wordt bij 
de oriëntatie / het onderzoek naar de mogelijkheden betrokken. 
Binnen deze context zullen tevens nadrukkelijk de maatregelen 
worden beschouwd die thans in het kader van duurzaamheid in 
het renovatieplan zijn opgenomen.  
 

19-6-2014 Krediet Regenboog: De tip over het project 
in Tilburg waarbij de mogelijkheden voor 
zonne-energie op 70 scholen zijn 
onderzocht wordt nagegaan. 

Wethouder 
Sperber 

 In samenspraak met schoolbestuur zal contact worden 
opgenomen met MOED en worden de mogelijkheden die het 
Tilburgse project voor basisschool De Regenboog biedt nader 
verkend. 
 

19-6-2014 Back to Basics: De raad wordt 
geïnformeerd zodra er meer bekend is over 
het veranderende beleid voor de 
verenigingen. 

Wethouder 
Immink 

 Wordt gedaan.  
 

18-2-2014 Eind 2014 de uitwerking van het voorstel 
inzet extra middelen WWB armoede 
bestrijding nader te bekijken, ook in relatie 
tot de vormgeving van het jeugdbeleid. 
 

Wethouder 
Sperber 

18-11-2014 Wordt gedaan.  
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8 oktober 
2013 

Het college komt terug bij de raad als er 
gebouwelijke kosten aan 't Loket zijn in 
verband met de transities. 

Wethouder 
Sperber 

Als er gebouwelijke 
kosten aan 't Loket 
zijn ivm de transities 

Wordt gedaan.  
 

9 oktober 
2012/20 
november 

Er worden voortgangsrapportages aan de 
commissie/raad aangeboden tijdens het 
traject van de transitie AWBZ naar de 
Wmo.  
 

Wethouder 
Sperber 

 Wordt invulling aan gegeven.  
In april is de tweede voortgangsrapportage van 2014 aan de 
leden van de raad worden toegestuurd. In juni, 
augustus/september en november 2014 volgen nieuwe 
rapportages.  
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Bijlage 1: Toelichting pgb tarief ZZP-ers 
 
Aan  Raad 
Van  Wethouder Immink 
Onderwerp  Toelichting pgb tarief ZZP-ers 
Datum 08-10-2014 
Afschrift aan  

 
 
Naar aanleiding van vragen in de Commissie Welzijn over de onderbouwing van het voorgestelde pgb tarief bij 
inhuur van ZZP-ers hierbij een nadere toelichting hoe wij gekomen zijn tot het percentage van 75% van de 
kostprijs van door de gemeente gecontracteerde zorg in natura (ZIN). 
 
Het Transitiebureau Wmo heeft een aanvullend stuk van de werkgroep pgb  gepubliceerd bij de Handreiking Pgb. 
In dit stuk staat de volgende overweging ter advisering van de tariefstructuur voor alle Wmo en Jeugdwet 
taken. 
 
De huidige pgb-tarievenstructuur ziet er als volgt uit: 
Binnen de AWBZ en de Jeugdzorg is de verhouding tussen pgb-tarieven en tarieven voor ZIN heel verschillend. 
De algemene veronderstelling is dat het pgb tarief 75% van het naturatarief zou zijn. In werkelijkheid is 
gebleken dat het pgb tarief varieert van 41% minder tot zelfs een hoger tarief dan het tarief van de betreffende 
vorm van ZIN. De huidige pgb-structuur en de tarievenopbouw blijken niet inhoudelijk te verklaren, ook niet na 
navraag bij inhoudsdeskundigen bij de betreffende verantwoordelijke instanties. Als gevolg hiervan heeft de 
werkgroep besloten af te zien van verder onderzoek en haar voorstel te baseren op de huidige tarievenopbouw.  
 
Verder adviseren zij voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet de volgende inhoudelijke motivatie te hanteren. De 
werkgroep gaat ervanuit dat het regelen van zorg en ondersteuning met een pgb goedkoper kan zijn dan ZIN, 
omdat:  

• pgb-aanbieders over het algemeen kleinere organisaties of zelfstandige professionals zijn met minder 
overhead dan ZIN-aanbieders; 

• het pgb-proces minder administratieve lasten met zich mee brengt dan het ZIN-proces. 
 

De administratieve lasten van het pgb-proces zijn per gemeente verschillend en kunnen ook voor de Wmo 2015 
en de Jeugdwet verschillen, afhankelijk van de visie op het pgb en de vertaling in de uitvoering daarvan. Hoe 
minder eisen de gemeente stelt, hoe minder een pgb-houder moet doen (en vraagt van zijn zorgaanbieder), hoe 
lager het tarief kan zijn. 
 
De gemeente controleert in het gesprek voorafgaand aan toekenning van het pgb of de budgethouder in staat is 
om zelf goede zorg in te kopen. Dit kan door het opstellen van een ondersteuningsplan. Daarnaast maakt de 
gemeente afspraken met de budgethouder over de kwaliteit van de in te kopen zorg/ondersteuning.  De 
budgethouder bewaakt de kwaliteit van de geleverde zorg/ondersteuning. De gemeente kan de budgethouder 
hier periodiek en/of steekproefsgewijs naar vragen en verschillende eisen stellen aan die terugkoppeling. 
Afhankelijk van de zwaarte van de controle eisen kan de gemeente het pgb-tarief tussen 10% en 40% lager 
vaststellen.  
 
Conclusie 
Ons voorstel om het pgb tarief voor ZZP-ers op 75% van het tarief voor ZIN vast te stellen, zit hier dus 
tussenin. Geadviseerd wordt om dit percentage te handhaven.  



Bladnummer Datum 
2  

 
 
Voor zorgaanbieders die personeel in dienst hebben wordt eveneens geadviseerd om het pgb tarief op 100% van 
het naturatarief te handhaven, omdat deze ook te maken hebben met personeelsverplichtingen en bijbehorende 
lasten. Mocht in de toekomst blijken dat dit tarief toch aan de hoge kant is, kan dit altijd nog worden bijgesteld. 
 
Verder wordt opgemerkt dat een pgb-tarief van 75% van het tarief in natura niet betekent dat het uurtarief van 
de ZZP-er dus ook maar 75% van het uurtarief in natura is. Het gaat immers om een vast tarief per periode, 
afhankelijk van het te behalen resultaat. Hoe de zorgaanbieder dit voor zichzelf berekent als uurtarief is een 
zaak tussen de klant en de aanbieder. Een periodetarief van 75% is, gelet op het bovenstaande, een redelijk 
gemiddelde.  
 
 
 
 

U:\GLGRI\GLGRIGR\GRIFFIE 2014-2018\Commissie\Welzijn\Verslagen\2014\20141007 verslag 
Welzijn.docx 


	Opgemaakt door

