
   
 

   
 

Schriftelijke vragen  
Ex art. 40 RvO 
 

Geacht college, 

 

In de uitzending van Goolse Kringen (10 maart j.l.) op de Lokale Omroep Goirle1 zijn de dames Van 

den Hoek (Instituut voor Maatschappelijk Werk, IMW) en Van Weert (MEE) te gast. Eerder (10 

februari) is Dhr. Mevis van Contour de Twern (CdT) te gast geweest. 

Aan het einde van het gesprek op 10 maart wordt aan de vertegenwoordigers van IMW en MEE de 

vraag gesteld hoe beide organisaties rapporteren aan de gemeente.  

Het antwoord van mevrouw Van den Hoek is als volgt (en wordt met instemmend geknik begeleid 

door mevrouw Van Weert): 

‘Tot en met 2019 hebben wij kwartaalgesprekken gehad, waarin het de bedoeling was om globaal te 

rapporteren en dan in ieder geval één uitgebreide jaarrapportage [te maken] (…). Medio vorig jaar 

hebben we met elkaar geconcludeerd dat in het kader van de doorontwikkeling van het Loket, waar 

we mee bezig waren met elkaar, het eigenlijk raar zou zijn om nog apart rapportagegesprekken te 

gaan voeren [door de gemeente, red.] met MEE en IMW, want gezamenlijk zitten wij in de 

aanbesteding en intussen werken wij in 't Loket nauw samen met St. Jong en Contour de Twern. 

Toen hebben we besloten: we moeten ons richten op die doorontwikkeling en van daaruit ook kijken 

wat een goede manier is om gezamenlijk zicht en grip te krijgen op wat we doen en wat ons leert’.  

 

Hierover heeft de fractie van Pro Actief de volgende vragen: 

1. Zijn er in 2019 en 2020 (in totaal 8) kwartaalgesprekken gevoerd met IMW, MEE en Contour 

de Twern? 

2. Indien antwoord op vraag 1 ‘ja’ is: Graag ontvang ik een afschrift van de verslaglegging van 

deze gesprekken. 

3. Indien er gesprekken gevoerd zijn: Wat is het beeld van het functioneren van deze 

organisaties dat het college uit deze gesprekken gedistilleerd heeft? 

4. 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.  

5. Zijn er met deze organisaties vooraf afspraken gemaakt over een andere wijze van 

rapporteren en waarom is voor deze manier gekozen? 

 

Ik verzoek om schriftelijke beantwoording van deze vragen.  

 

Alvast hartelijk dank. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mark van Oosterwijk 

   

 
1 zie https://www.youtube.com/watch?v=aivVzYTtdiA 


