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 Datum 24-02-2021 

 Afschrift aan  

  
Onlangs heeft het college van de gemeente Goirle zes uitgangspunten vastgesteld die de leidraad 
vormen voor de inkoop in het sociaal domein (Jeugd, Wmo, Participatie) in de Regio Hart van 
Brabant. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief (zie bijlage). 
In deze brief stond al vermeld dat er een aanbod ligt om beeldvormend te spreken over deze 
uitgangspunten.  
 
De uitgangspunten vormen de kapstok voor de diverse regionale inkooptrajecten waarvoor nu 
zogenaamde houtskoolschetsen beschikbaar zijn. Deze schetsen zullen uiteindelijk de kaders gaan 
vormen voor de inkooptrajecten. 
 
Wij vinden het belangrijk om de gemeenteraad goed mee te nemen in het proces rondom de 
inkoop. Wij vragen de regiegroep om de uitgangspunten en de houtskoolschetsen inkoop 
jeugdhulp, Wmo en participatie beeldvormend te agenderen voor een gemeenteraadsvergadering 
in maart 2021.  
 
Reactie van de griffie op bovenstaand memo  

 1. In het memo blijft een aantal zaken onduidelijk: 

• het doel van deze bespreking; 

• de rol van de raad (Wat kan de raad met de verstrekte informatie doen?); 

• het vervolgtraject (Stelt de raad de kaders voor de inkooptrajecten vast? Wanneer starten 
de nieuwe aanbestedingen? Wanneer wordt een aanbestedingsdocument opgesteld?); 

• de noodzaak om de raad op deze korte termijn ‘goed mee te nemen in het proces rondom 
de inkoop’. 

 
2. Adviesraad / participatieraad  
Voor de inkoopstrategie jeugdhulp wordt het gesprek gevoerd met de werkgroep jeugdhulp van het 
Regionaal overleg adviesraden Hart van Brabant (ROSA) waar onze participatieraad Goirle deel van 
uit maakt. ROSA of de Participatieraad Goirle kan een rol krijgen bij de beeldvormende avond.  
 
3. Aanbod rekenkamercommissie (RKC)  
De rekenkamercommissie heeft in overleg met het auditcomité het aanbod gedaan om een 
onderzoek naar de inkoop van Jeugdzorg op te starten. Ook doet de RKC het aanbod om, op redelijk 
korte termijn, de raad te adviseren aan de hand van een rekenkamerbrief. De RKC kan een rol 
krijgen bij de beeldvormende avond.    


