
 

 

 
Geacht college, 

Naar aanleiding van de beleidsvisie sociaal domein 2022-2026 Goirle GLANST heeft de fractie van Pro 

Actief Goirle de volgende vragen: 

 

Bladzijde 8  

“De Rijksoverheid legt steeds meer taken decentraal bij gemeenten neer, waardoor wij meer verant-

woordelijkheden krijgen voor het welzijn van onze inwoners.” Het is zeer de vraag of de Rijksover-

heid verantwoordelijkheden kan afschuiven als ze daar onvoldoende middelen voor ter beschikking 

stelt. Dat wordt ook besproken op pag. 8 maatschappelijke en financiële ontwikkelingen. 

Vraag 1: Moet de gemeente niet als eerste definiëren waarvoor ze de verantwoordelijkheid neemt 

gezien de beschikbaar gestelde middelen. Kan het college aangeven wat ze voor de beschikbaar ge-

stelde middelen kan uitvoeren? 

 

Bladzijde 10 preventie: 

U geeft aan de focus te leggen op preventie en dus investeringen te doen om hoge kosten voor maat-

werkvoorzieningen terug te dringen: 

Vraag 2: Wat is de omvang van de investering die u voorstelt? Waarin wordt dat bedrag geïnves-

teerd?  

Vraag 3: Bij welke maatwerkvoorzieningen kan worden ‘afgeschaald’ naar preventieve maatregelen? 

Met andere woorden: via welk mechanisme verdienen deze investeringen zichzelf terug (ook als die 

in andere ‘wetten’ landt)?  

 

Bladzijde 13 t/m 16 speerpunten 

U hebt 8 speerpunten geformuleerd. De volgende vragen hebben hierop betrekking; 

Vraag 4: Hoe bepalen we tijdens en na de beleidsperiode of we deze speerpunten gehaald hebben en 

wat de bijdrage van deze beleidsvisie daaraan is? 

Vraag 5: Wat gaan we doen in tijd en geld om deze speerpunten zo goed mogelijk uit te voeren? 

Vraag 6: Dit beleidsstuk zou kaders moeten aanreiken voor de op te stellen uitvoeringsagenda. He-

laas is in het nu voorliggende stuk geen indicatie te vinden waarop die uitvoering gericht zal zijn. Kan 

het college hier iets meer duiding aan geven. 

 

Graag ontvangen we Uw antwoorden vóór 7 september. 

 

Met vriendelijke groet 

Fractie Pro Actief Goirle  

Bert van der Velden 


