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De werkgroep 
Werkgroep Sociaal domein wordt gebruikt als werknaam. Aan het einde van de volgende 
bijeenkomst zal de werkgroep bepalen of zij de Participatiewet, WMO én de Jeugdwet belicht of een 
deel van het sociale domein. De werkgroep (waarin alle fracties zijn vertegenwoordigd) bepaalt 
gezamenlijk de indicatoren. Daarna gaat een werkgroep van 4 à 5 personen verder met de 
uitwerking. 
 
Het doel van de werkgroep 
In Back to Basics zijn 3 hoofddoelen van de raad geformuleerd: 

• Vergroten zelfredzaamheid 

• Bevorderen maatschappelijke participatie 

• Versterken van de kracht van de samenleving 
 
Het actieplan van de werkgroep kan de volgende stappen bevatten: 

• Inzicht krijgen 

• Beheersmaatregelen inventariseren 

• Maatregelen nemen 
 
Genoteerde doelen op de post-its: 

• Zicht en grip op het sociaal domein (lokaal en regionaal). Inzicht in de materie en specifieke 
vraagstukken. 

• Zicht en grip op de kosten van het sociaal domein. De kosten omlaag brengen.  

• Informatie krijgen over de resultaten, uitdagingen en successen. Informatie delen. 

• Uitzoeken op welke indicatoren we kunnen sturen, welke maatregelen wij als raad kunnen 
nemen. 

• Kaders stellen, sturen, vinger aan de pols ten aanzien van beleid. 

• Controleren, weten wat de effecten zijn, werkt het wat we nu doen.  

• Klankbord voor wethouders, adviseren aan de voorkant. 

• Innovatiever werken. 
  
 
 
 



   
 
Wat heeft de raad nodig om te kunnen sturen? 
Ieder lid van de werkgroep gaat in overleg met de eigen achterban en benoemt concreet wat de raad  
nodig heeft om te kunnen sturen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de documenten die reeds 
zijn toegestuurd (https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Raadswerkgroep-Jeugd-en-Wmo/2020/14-
januari/19:30) en van de nieuw toegevoegde documenten uit Zaltbommel en Zuid Holland zuid 
(https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Raadswerkgroep-Jeugd-en-Wmo/2020/04-februari/19:30).  
 
  
 
 
Afspraken 

• Uiterlijk vrijdag 31 januari 9:30u levert elk lid van de werkgroep aan wat zijn / haar fractie 
nodig heeft om te kunnen sturen.  

• Ingrid bundelt en rubriceert de inbreng. 

• Dinsdag 4 februari om 19:30u bespreekt de werkgroep alle toegestuurde inbreng, de 
agendapunten 3 t/m 7 die op 14 januari niet aan de orde zijn gekomen en de vraag: 
“Waarover gaat de werkgroep? Participatiewet, WMO én de Jeugdwet of een deel 
daarvan?“. 
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