
   
 
Agenda 

 

Onderwerp Raadswerkgroep Jeugd en WMO 
Aan Stijn van den Brekel, Monique van Brederode, Henk Gabriëls, Ineke 

Wolswijk, Piet Verheijen, Arno de Laat, Pernell Criens, Liselotte Franssen, 
Mark Verhoeven. 

CC Berry van ’t Westeinde. 

Datum en tijd 14 januari 2020, van 19:30u – 21:00u in A003. 

 

 

Beste raadsleden,  

Hierbij nodig ik u uit voor de bijeenkomst van de raadswerkgroep Jeugd en WMO op dinsdag 14 

januari om 19:30u in de fractiekamer van het gemeentehuis. Henk Gabriëls zal als voorzitter van het 

auditcomité deze bijeenkomst voorzitten. 

 

Agenda 

1. Opening en inleiding door Henk Gabriëls.  

2. Bespreking status en doel van de werkgroep alsmede het kiezen van een voorzitter.  

3. Bespreking voorbeelden monitor Sociaal domein, op basis van bijgevoegde documenten.  

4. Technische toelichting op indicatoren door Harrie Verbon, lid rekenkamercommissie?  

5. Afstemming met bestuurders en organisatie. Welke afspraken / informatievragen zijn 

werkbaar? 

6. Waar controlerende taak beleggen? 

7. Hoe openbaarheid en transparantie borgen, richting rest van de raad en buitenwereld? 

8. Rondvraag. 

 

 
Ter inspiratie en voorbereiding op het gesprek is een aantal bijlagen toegevoegd. Deze vindt u op 

https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Raadswerkgroep-Jeugd-en-Wmo/2020/14-januari/19:30. Het 

overzicht van de bijlagen vindt u op de volgende pagina.  

 

 

https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Raadswerkgroep-Jeugd-en-Wmo/2020/14-januari/19:30


   
 
 

Bijlagen 

Auditcomité en rekenkamercommissie 

• 1 Voorzet Controle sociaal domein door voorzitter auditcomité. 

• 2 Suggesties voor de gemeenteraad van Goirle, van Harrie Verbon, lid rekenkamercommissie.  

• 3 Suggesties voor de gemeenteraad van Goirle, schematische weergave.  

• 4 Verslag actiepunten en afspraken 11 december. 
 

Gemeente Goirle 

• A1 Uitvoeringsagenda SDG 

• A2 Raadsinfo Lokaal Opgave Team 

• A3 Burgerpeiling gemeente Goirle 
 

Regionaal 

• B1 Resultaatkaarten WMO 

• B2 Concept versie van het regionale dashboard Wmo begeleiding (nu nog alleen gevuld door 
Tilburg). 

• B3 https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/wmo/ (proces en aanbieders inkoop Wmo 
begeleiding en huishoudelijke hulp). 

 

Nationaal 

• C1 BDO-Benchmark – Nederlandse – gemeenten-2019 

• C2 https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gemeentelijke-Monitor-Sociaal-
Domein 

• C3 Gemeentelijke monitor sociaal domein Indicatorenlijst 

• C4 Gemeentelijke monitor sociaal domein rapportage 
 

 Gemeenten van vergelijkbare grootte 

• D1 Info uit Dongen, Monitor sociaal domein DEFlos 

• D2 Presentatie Ontwikkelingen cijfers jeugdhulp en wmo Oisterwijk 

• D2 Stand van zaken jeugdhulp in Oisterwijk 

• D3 Beleidsmonitor Sociaal domein Hilvarenbeek 
 

https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/wmo/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gemeentelijke-Monitor-Sociaal-Domein
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gemeentelijke-Monitor-Sociaal-Domein

