
Aan de raadsleden van de gemeente Goirle 

Betreft: Rapportages Sociaal Domein 

Voorstel: 

1. De twee (tijdelijke) werkgroepen die nadenken over de 
kaderstelling (rapportages) in het Sociaal Domein samen te 
voegen tot één groep. 

2. Een eerste bijeenkomst te plannen waarin de kaderstellende en 
controlerende rol van de raad, ten aanzien van het Sociaal 
domein, wordt besproken. 

3. Vanuit elke partij 1 lid af te vaardigen naar het eerste gesprek.  
4. Bepalen waar we de controlerend taak gaan beleggen. Daarvoor 

staan ons een aantal mogelijkheden ter beschikking, bijvoorbeeld: 
Raadswerkgroep, Audit-comité, oud Werkgroep Sociaal Domein. 

Toelichting: 

De raad stuurt op hoofdlijnen en laat de uitvoeringsdetails over aan het 
college en de ambtenaren. Dat geldt ook voor het sociaal domein waar 
de gemeente sinds de decentralisatieoperatie van 2015 een grote 
verantwoordelijkheid voor draagt. Het sociaal domein is een 
ingewikkeld terrein met vele vormen van vraag naar en aanbod van 
zorg, bescherming en ondersteuning. De gemeentelijke uitgaven aan 
het sociaal domein blijken lastig beheersbaar, mede omdat 
maatschappelijke ontwikkelingen, rijksbeleid en gerechtelijke 
uitspraken van invloed zijn op deze uitgaven. Het is voor de raad 
moeilijk te zien waar zich precies de hoofdlijnen bevinden en waarop 
gestuurd kan worden, als voor een (groot) deel de uitgaven aan het 
sociaal domein zich buiten de gemeentelijke invloedssfeer bevinden.  

 

 



Argumenten: 

1.1. De  raadsleden zijn druk met allerlei zaken, het is dus belangrijk 
geen zaken dubbel te doen en effectief om te gaan met de 
beperkte tijd die zij ter beschikking hebben. 

1.1.1. Op 22 oktober is het rapport Naar begrip van en grip op de 
  uitvoering van de WMO van de rekenkamercommissie  
  vastgesteld. Daarbij is het besluit genomen dat een delegatie 
  uit de raad in gesprek gaat met (een lid van) de    
  rekenkamercommissie. Op woensdag 11 december vond het   
    gesprek met de rekenkamercommissie plaats naar aanleiding                                   
van het rapport. 

 1.1.2. Op 26 november 2019 is tijdens de Oordeelvormende  
  vergadering bij de behandeling van het raadsvoorstel   
  Tweede herijkte deelbegroting Jeugd Regio Hart van   
  Brabant besloten een delegatie van de raad in gesprek  
  te laten gaan met de wethouder over de periodieke   
  (kwartaal) cijfers die de gemeente van Hart van Brabant  
  ontvangt. Afgesproken wordt dat dit groepje om te   
  beginnen 1 keer bijeenkomt, en naar aanleiding daarvan  
  inschat hoe deze gegevens openbaar naar de raad kunnen.  
 1.1.3. Vanuit de gemeentelijke organisatie is in de tweede helft  
  van 2019 in Goirle het Lokale Opgave Team gevormd. 
  Hier zitten hier geen raadsleden in. 
 

1.2. Bundeling en beperking van het aantal kanalen via welke de raad 
zijn informatie krijgt voorkomt verwarring. 

2.1. In de eerste bijeenkomst moeten we met elkaar afspreken welke 
 informatie in het sociaal domein wij als raad nodig hebben om 
 onze kaderstellende en controlerende rol goed te kunnen 
 vervullen. 



2.2.  De raad heeft het afgelopen jaar regelmatig aangegeven dat zij 
 vindt dat zij onvoldoende het gevoel heeft te kunnen sturen op de 
 tekorten in de Jeugdhulp en WMO.  

2.3.  Het is voor de raad van het grootste belang over informatie te 
 beschikken die aangeeft waar gemeentelijk beleid een verschil kan 
 maken en waar niet. Vooral in tijden van grote financiële 
 tegenvallers moet de informatie van kwalitatief hoog niveau zijn 
 om de raad in staat te stellen zijn sturende en controlerende rol te 
 kunnen vervullen. Die informatie moet het mogelijk maken om na 
 te gaan of de door de raad geformuleerde doelstellingen worden 
 gerealiseerd.  

2.3.  De nadruk in de eerste bijeenkomst zal worden gelegd op de 
 benoeming van indicatoren die voor de raad nuttige en adequate  
 informatie geven over ontwikkelingen in het sociaal domein. Deze 
 hangen onder meer af van de resultaten die de raad wenst te 
 bereiken met het sociaal domein. 

3.1  De controlerende rol van de raad kan mogelijk ondergebracht 
 worden bij het Audit-comité. Deze vervult al een rol voor de raad 
 bij de planning en control, de grip daarop en de controlerende 
 taken die daar bij horen. Binnen het Audit-comité wordt ook 
 gesproken over hoe wij het ‘controlegat’ ten aanzien van de 
 Regionale Samenwerkingen kunnen dichten. Maar ook andere 
 mogelijkheden zijn bespreekbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage: 

Samenstelling groepen die nu een rol vervullen in de controlerende rol 
van de raad in het sociaal domein.  

‘ Werkgroep Overleg Rekenkamer WMO ’ 
Monique van Brederode 
Stijn van den Brekel 
Henk Gabriëls 
Ineke Wolswijk 
 
‘ Werkgroep Rapportage Jeugdhulp Hart van Brabant ’ 
Monique van Brederode 
Sjaak Sperber  
Piet Verheijen 
Henk Gabriëls 
 

Audit-comité 
Monique van Brederode 
Janneke van den Hout 
Henk Gabriëls 
Erik Schellekens 
 
Lokale Opgave Team (LOT) 
LOT gaat een dashboard ontwikkelen voor de gebieden WMO, 
Jeugdhulp en Participatie.  
Gezien de financiële consequenties is afwachten en volgen van de 
regionale aanpak geen optie meer. Zie hiervoor de informatiebrief van 
29-10-2019 over de oprichting van het LOT.  
 
De projectstructuur bestaat uit een bestuurlijk en ambtelijk 
opdrachtgever, een kernteam en themagroepen “Jeugd, “Wmo” en 
 “Participatie”. 


