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________________________________________________________________________________ 
 
Op 26 maart 2021 ontvingen wij vragen van Pro Actief Goirle over gevoerde kwartaalgesprekken, 
verslaglegging en verantwoordingen van IMW, MEE en ContourdeTwern op basis van artikel 40 
Reglement van Orde. Hieronder treft u de gestelde vragen aan, met het daarbij behorende 
antwoorden: 
 
1. Vraag: Zijn er in 2019 en 2020 (in totaal 8) kwartaalgesprekken gevoerd met IMW, MEE en 

Contour de Twern?  
Antwoord: Ja, er zijn naast ambtelijke gesprekken op uitvoeringsniveau ook kwartaalgesprekken 
gevoerd. 

2. Vraag: Indien antwoord op vraag 1 ‘ja’ is: Graag ontvang ik een afschrift van de verslaglegging 
van deze gesprekken.  
Antwoord: De verslagen van deze gesprekken liggen voor u ter inzage bij de griffie.  

3. Vraag: Indien er gesprekken gevoerd zijn: Wat is het beeld van het functioneren van deze 
organisaties dat het college uit deze gesprekken gedistilleerd heeft?  
Antwoord: We hebben tijdens de gevoerde gesprekken een goed beeld gekregen van het 
functioneren en van de resultaten van IMW/MEE en ContourdeTwern. Zeker niet alles ging 
goed, maar we merkten dat zowel ContourdeTwern, MEE alsook  IMW kritisch naar zichzelf, 
naar elkaar en naar ons durfden te kijken. We hebben stevige, maar goede gesprekken gevoerd. 
Deze partijen gingen enthousiast aan de slag, vanuit de intrinsieke motivatie en gedeelde 
ambitie dat zij het belang van verbeteren van ondersteunende zorg zwaarder vonden wegen 
dan hun eigen organisatiebelang zonder enige garantie voor het meerjarig continueren van hun 
inzet.  

4. Vraag: Indien antwoord op vraag 1 ‘nee’ is: Op welke manier en met welke frequentie hebben 
genoemde organisaties dan wel verantwoording afgelegd over hun werkzaamheden in 2019 en 
2020? Als hiervan documenten of verslagen beschikbaar zijn, ontvang ik daarvan graag een 
afschrift.  
Antwoord: N.v.t. 

5. Vraag: Zijn er met deze organisaties vooraf afspraken gemaakt over een andere wijze van 
rapporteren en waarom is voor deze manier gekozen?  
Antwoord: In het aanbestedingsdocument hebben we afspraken gemaakt over de registratie en 
managementinformatie die periodiek wordt gedeeld. Hierbij is het uitgangspunt monitoring op 
de vooraf gemaakte resultaten.  
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Er zijn vooraf geen afspraken gemaakt met deze organisaties over een andere wijze van 
rapporteren dan in het aanbestedingsdocument beschreven. In 2020 zijn we afgestapt van het 
voeren van gesprekken per kwartaal. In verband met de doorontwikkeling van de toegang 
spraken wij IMW, MEE en ContourdeTwern maandelijks in de stuurgroep en hielden wij op deze 
manier een goed beeld van hun functioneren. 
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