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Geachte leden van de raad, 
 
Aan de commissie Welzijn is via de werkgroep transitie Jeugdzorg een voorstel voor behandeling van de 
keuzenota gedaan.  
Daarbij is afgesproken dat het debat in de raad zich zal richten op de beleidskeuzes op basis van de 
inventarisatie in de commissie. In de commissie zijn de keuzes behandeld en zijn de standpunten van de fracties 
genoteerd. Een en ander is weergegeven in het verslag van de commissie. Bij deze notitie is een samenvatting 
van de conclusies gevoegd. 
 
De conclusies uit de commissie zijn uitgangspunt voor de behandeling van de nota in de raad.   
De burgemeester begint het gesprek per keuze aan de hand van de hieronder opgenomen conclusie uit de 
commissiebehandeling. Dit houdt in dat (tot nader order) alle vijf de keuzes uit het deel WMO/Jeugd aan de orde 
worden gesteld en de keuzes 2, 3 en 6 uit de keuzenota over de Participatiewet. 
Na de behandeling van de keuzes wordt net als in de commissie nog een ronde gehouden over het raadsvoorstel 
en andere zaken, waarna tot besluitvorming kan worden over gegaan.  
 
Voor de voorbereiding van de vergadering is het voor alle deelnemers prettig wanneer u (net als bij de afspraak 
rond A en B stukken) uiterlijk op maandag 27 oktober, 16.00 uur aangeeft of u ook nog over andere 
conclusies wilt spreken - of dat overleg met uw achterban juist heeft opgeleverd dat u, in tegenstelling tot uw 
aantekening in de commissie, geen opmerkingen bij een bepaalde keuze  heeft.  
Ook kan het zijn dat de nog te ontvangen inspraakreacties (en het standpunt van het college inzake deze 
reacties) aanleiding geeft tot bespreking. Ook dan vragen wij u om dit door te geven.  
Wanneer u over een keuze alsnog wilt spreken in de raad, wordt u verzocht om zo mogelijk bij uw verzoek aan 
te geven over welke aspecten u wilt spreken. Zo kunnen ook uw collega's zich goed voorbereiden. 
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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? 
 
Conclusie:  
De SP wil dit graag in de raad bespreken. Er resteren nog vragen.  
 
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? 
 
Conclusie: 
De SP komt mogelijk in de raad op dit punt terug. De andere fracties zijn het eens met deze keuze. Opmerking: 
het college heeft ten aanzien van dit punt op 13 oktober de nota aangevuld mbt tot de gehanteerde protocollen. 
 
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? 
 
Conclusie: 
SP en Lijst Couwenberg komen mogelijk op dit punt terug in de raadsvergadering. De SP heeft met name vragen 
voor gevolgen voor mensen met een inkomen boven 120%. 
 
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? 
 
Conclusie: 
De fractie Lijst Riel Goirle komt met name op de goede onderbouwing van de criteria en de toetsing van deze 
criteria in de praktijk tijdens de raadsvergadering terug. Opmerking: het college heeft ten aanzien van deze 
keuze op 13 oktober de nota aangevuld met een verduidelijking . 
 
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? 
 
Conclusie: 
Lijst Riel Goirle wacht op nadere uitleg over de wijze waarop de percentages en tarieven voor ZZP'ers tot stand 
zijn gekomen. Het CDA beraadt zich over de aanzuigende werking van het tarief van 100%. 
Wordt aan de orde gesteld tijdens de behandeling in de raad. 
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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? 
 
Conclusie: 
Bij deze keuze zijn geen opmerkingen gemaakt. Wordt niet apart aan de orde gesteld in de raadsvergadering. 
 
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? 
 
Conclusie: 
CDA is van mening dat het hebben van een structureel dienstverband de motivatie uit mensen haalt om elders 
werk te vinden. Komt daarom mogelijk op deze keuze terug in de raadsvergadering. 
 
Keuze 3 pagina 13 
Beschut Werk  
Vraag voor commissie en raad: hoe willen wij omgaan met het aanbieden van beschut werk?  
 
Conclusie: 
De fracties Lijst Riel Goirle, SP, PvdA en Lijst Couwenberg  hebben vraagtekens bij de formulering van de keuze 
(met name de zinsnede "mogelijk een ander aanbod doen"). De keuze wordt aan de orde gesteld tijdens de 
raadsvergadering. Opmerking: deze tekst is op 13 oktober gewijzigd door het college. 
 
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. Wordt niet apart aan de orde gesteld tijdens de raadsvergadering. 
 
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. Wordt niet aan de orde gesteld tijdens de raadsvergadering. 
 
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? 
 
Conclusie: 
Bespreken in de raad: Lijst Riel Goirle dient mogelijk een motie of amendement rond verdringing op de 
arbeidsmarkt. Opmerking: het college heeft ten aanzien van dit punt op 13 oktober de nota aangevuld. 
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