
Ingeleverde indicatoren en vragen van de fracties    

De indicatoren zijn verzameld en weergegeven in een tabel. De rode cijfers geven aan waar u uw 

indicatoren in de tabel kunt terugvinden. Achter de algemene opmerkingen en vragen aan de 

ambtelijke organisatie staat een rode (A). De lijst van opmerkingen en vragen staat onder de tabel.  

 

SP: Hoeveel aanvragen worden gedaan en hoeveel mensen krijgen daadwerkelijk een zorgproduct. 

Dat zouden we ook graag per zorgproduct willen weten (1). Net zoals de tevredenheid en ervaringen 

daarvan, helpt het deze mensen vooruit, om stabiel te blijven of helpt het niet. Daarnaast is het voor 

ons van belang ook de tevredenheid en ervaringen van mensen waarvan hun aanvraag is afgewezen. 

(3) 

Ik wil daarnaast deze link toevoegen mee geven, gaat over hoe Denenmarken is omgegaan met de 

decentralisaties. Interessant. https://iederin.nl/wat-kunnen-we-leren-van-denemarken/ 

 

Lijst Riel Goirle: 

Sturingsmechanisme: 
1a. Wat zijn taken die wel/ niet wettelijk verplicht zijn, voor jeugdzorg en WMO? (A) 
1b. Welke zorg is geregeld vanuit landelijke, regionale of lokale beleidskaders? (1) 
1c. Wat zij de kosten van de wel/ niet wettelijke verplichtingen? (2) 
1d. Hoe is de verhouding in de kosten tussen het landelijke, regionale en lokale? (2) 
 
Verhouding:  
2. Wat is de verhouding tussen zogenoemde zware en lichte zorg? (personen, budget en 
percentages) (1) en (2) 
 
Overige:  
3a. In hoeverre is een aanpassing van het woonplaatsbeginsel voor Goirle (on)gunstig? (A) 
3b. Welke gevolgen heeft het opnieuw uitstellen van het woonplaatsbeginsel voor Goirle? (A) 
 

D66 

Hoi Ingrid, Ik heb me destijds aangemeld op, uitnodiging van Piet Poos, om uitleg te krijgen over de 

cijfers die rond gaan betreft de kosten Jeugdzorg. Het ontvangen van een kwartaal rapportage zoals 

die door Hart van Brabant per gemeente uitgegeven wordt (zie voorbeeld van vorige week van de 

gemeente Gilze Rijen) Als ik periodiek deze informatie ontvang (ook die uit het verleden) dan ben ik 

voldoende geïnformeerd. Als daar verdere uitleg bij nodig is dan houdt ik me nog steeds aanbevolen. 

Verdere deelname een aan nog een werkgroep doe ik liever niet. Groeten Piet. (A) 

 

VVD 

• Doelen / maatschappelijke effecten smart formuleren (A) 

• Hoe heeft de client het traject en de doorlooptijd ervaren (3) 

• Hoe heeft de begeleider van ’t Loket het traject en de doorlooptijd ervaren (3) 

 

https://iederin.nl/wat-kunnen-we-leren-van-denemarken/


CDA 

Uitgangspunt is hoe voorzien we onze burgers van goede gedegen zorg met in het achterhoofd 

terugdringen van kosten. O.i. is daar nu te weinig inzicht in.  

 

• Hoe gaan huisartsen om met toewijzen van beschikkingen(A) 

Mogelijk kan in een gezamenlijk overleg daar meer overeenstemming bereikt worden. Wordt er ook 

te snel doorverwezen? 

Daarnaast melding, door de huisarts, aan ’t loket wie waarvoor doorverwezen is, korte lijnen. (A) 

 

• Inzichtelijk maken of een beschikking daadwerkelijk onder WMO of Jeugdzorg valt(A) 

Bv het behandelen van het dyslexie-vraagstuk hoort in het onderwijs. 

 

• In kaart brengen van adressen waar meerdere zorgverleners actief zijn(A) 

Dan kan onderzocht worden of overlap plaatsvindt 

Is beter voor het gezin/persoon en biedt financieel voordeel als dit teruggebracht kan worden 

 

• Hoeveel beschikkingen kosten een ton of meer?  (2) 

Klopt de 80/20 regel en kan daar op gestuurd worden? 

 

• Inzicht in de formulierenstroom en taalgebruik. (A) 

Door veel diversiteit aan formulieren en het taalgebruik er mogelijk onduidelijkheid is, en teveel aan 

informatie.   

 

PAG 

Welke bestuurlijke informatie heeft de raad nodig om zijn kaderstellende rol (worden de gestelde 

doelen* gehaald)  en controlerende rol (worden de beschikbare middelen** doelmatig ingezet) te 

kunnen oppakken dan wel verbeteren via te nemen maatregelen***. 

* Drie hoofddoelen: 

1. Vergroten van de zelfredzaamheid 

2. Bevorderen van de maatschappelijke participatie 

3. Versterken van de kracht van de samenleving. 

4. Bijstellen kaders. 

 



** PIOFACH: Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financien, Automatisering, 

Communicatie en Huisvesting  

*** Maatregelen: 

1. Bijstellen kaders.  

2. Bijstellen middelen. 

Daarvoor moet de raad (via vooruitgeschoven post: Werkgroep Sociaal Domein) minimaal kunnen 

beschikken over de volgende informatie. 

 

Ontwikkelingen in de Jeugdhulp en WMO 

 1. Cliënten (1) 

 -  aantal cliënten per zorgproduct 

 -  toename aantal cliënten per zorgproduct 

 -  afname aantal cliënten per  zorgproduct. 

-  waar zitten de grootste stijgers in aantal cliënten in de zorg en wat zijn daarvan de 

oorzaken. 

 

 2. De tevredenheidscijfers. (3) 

 

 3. Zorgaanbieders  (4) 

  -  het aantal verwijzers en het aantal verwijzingen per verwijzer.  

 -  de toe en afname per kwartaal. 

  

4. Contractmanagement.   (4) 

 -  het aantal  aanbieders 

  -  het aantal cliënten per aanbieders en 

  -  de stijging of toename daarvan. 

  

5.Kosten  (4) 

 -  de gemiddelde kosten per cliënt per zorgproduct.  

 -  de gemiddelde kosten per cliënt per aanbieder. 

 -  prognose van de kosten  per maand /kwartaal. 

 -  wat zijn de grootste kostenstijgers in de zorg en wat is daarvan de oorzaak. 



  

6. Beheersmaatregelen: (A) 

 -  welke beheersmaatregelen zijn genomen op de knelpunten in de afgelopen  twee jaar.  

 -  wat is de verwachte opbrengst/ effect per maatregel? 

 -  welke data is beschikbaar. 

 -  welke data is (nog) niet beschikbaar. 

 

 7. Duiding van de cijfers (A) 

 -  welke de trends zijn er te zien? 

 -  waar is op in te grijpen? 

 

 

PvdA 

Ik vind de monitor van Dongen een goed voorbeeld. Duidelijk leesbaar, belangrijkste cijfers per 

domein, vergelijking in jaren, korte uitleg van opvallende zaken.   (A) 

 

Daarnaast zou ik de resultaten van het maatpact willen meten:   (5) 

Hoeveel personen / gezinnen doen hier aan mee. 

Welke voorzieningen hadden zij in de oude situatie. 

Wat kosten deze voorzieningen in totaal. 

Welk cijfer geven de cliënten aan de oude ondersteuning. 

Welke oplossing is hiervoor in de plaats gekomen. 

Wat zijn de kosten hiervan. 

Welk cijfer geven de cliënten aan de nieuwe ondersteuning. 

 

Effect: kunnen we een hogere tevredenheid behalen met minder kosten? 

 


