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Op 1 september 2021 ontvingen wij schriftelijke vragen inzake de Visie Sociaal Domein 2022-2026 
Goirle Glanst. Hieronder treft u de gestelde vragen aan, met het daarbij behorende antwoord: 
 

1. Er komt nu een nieuwe beleidsvisie omdat B2B 2.0 niet meer voldoende richting geeft in het 

financiële zware weer waar we ons als gemeente op dit moment in bevinden. Komt deze 

visie vooral vanwege onze financiële positie? 

 

Nee, dat is niet het geval. B2B kende een looptijd van 4 jaar. Bovendien was de visie op een aantal 
punten niet actueel meer. Zie hiervoor hoofdstuk 2 van de visie.  

 

2. Gaat de visie niet voor financiën? 

 

Dat is juist. We hanteren o.a. daarom de door u vastgestelde kaders in de startnotitie. Inhoudelijke 
ambities worden eerst vastgesteld en we accepteren dat we door de beschikbare financiële middelen 
de ambities niet volledig kunnen realiseren. In de nieuwe beleidsvisie zijn de inhoudelijke ambities 
leidend.  
 

3. Waarin verschilt deze   visie met b2b? 

 

Er zijn veel overeenkomsten tussen B2B en de nieuwe beleidsvisie. Echter, anders dan in B2B, bevat 
deze visie nieuwe ontwikkellijnen en meer focus door de speerpunten/prioriteiten. Bovendien is 
gekozen voor een integrale benadering door aan te sluiten op de Omgevingsvisie Gemeente Goirle. 
Tot slot is onze rol, anders dan bij B2B, anders gedefinieerd en kan deze ook per opgave verschillen. 
Zie hoofdstuk 4 van de visie. 
 

4. Alle activiteiten die wij binnen het sociaal domein verrichten moeten bijdragen aan deze 

doelstellingen. Doen zij dit niet, dan stoppen we met het uitvoeren of faciliteren van deze 

activiteiten, bijvoorbeeld met het verstrekken van een subsidie. De doelstellingen zijn al 

vastgesteld in de startnotitie. Waarin verschilt dit met B2B? 
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De doelstellingen verschillen niet van B2B. Zoals u kunt lezen in de startnotitie zijn drie 
hoofddoelstellingen zoals opgenomen in B2B nog steeds actueel en blijven dé basis vormen voor de 
nieuwe visie sociaal domein. 
 

5. Er zijn geluiden dat eigen kracht of zaken door familie of buren regelen niet mensen helpt, 

waarom blijft Goirle daarop inzetten? 

 

Wij stimuleren inwoners zelfredzaamheid te zijn. Inwoners die niet zelfredzaam zijn helpen wij, waar 
mogelijk, zelfredzaam te worden. Wij vinden het belangrijk dat klachten en tegenslagen zoveel 
mogelijk benaderd worden als onderdeel van het dagelijks leven en oplossingen zo veel mogelijk in 
de directe leefomgeving en samen met de inwoner en zijn of haar gezin en netwerk worden opgelost. 
Hierdoor kunnen de inwoners die echt een maatwerkvoorziening nodig hebben hierop een beroep 
blijven doen. 
 

6. Hoe wilt u het standaardiseren van oplossingen zoals de PR bij kanttekening 8 aangeeft? 

 

Wij gaan er van uit dat u advies 6 bedoelt van het advies van de participatieraad. Door het 
gedachtengoed van Positieve Gezondheid door te voeren krijgt iedere situatie een eigen oplossing en 
doen we wat écht nodig is.  
 

7. Wij adviseren u scherp te blijven toezien op de kwaliteit van niet alleen de toegang tot het 

sociaal domein maar ook de kwaliteit van de proces begeleiding gedurende de hulpverlening. 

Deelt dit advies van de prg en wat doet u ermee? 

 

Wij zijn het eens met dit advies en nemen deze opmerking mee in de gesprekken met onze partners 
in het voorliggend veld. Wij nemen hierin zelf de regierol. 
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