Raadsvoorstel
Agendapunt:
Zaaknummer: 2020-003087

Onderwerp
Raadvoorstel beëindiging Werkgroep Zicht en Grip op het Sociaal Domein
Datum voorstel
17 januari 2022

Datum raadsvergadering
22 februari 2022

Aan de gemeenteraad,
Voorstel
1. Kennis te nemen van het eindverslag van de werkgroep Zicht en grip op het Sociaal Domein.
2. De werkgroep Zicht en Grip op het Sociaal Domein op te heffen.
Inleiding
Op 22 september 2020 heeft de raad ingestemd met het instellen van de werkgroep Zicht en grip op
het sociaal domein. De werkgroep is ingesteld tot aan de verkiezingen in 2022.
De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 16 maart 2022. Om die reden ontvangt u het
verzoek tot beëindigen van deze werkgroep. De werkgroep biedt u hierbij ter kennisname het
eindverslag aan.
Argumenten
1.1 De werkgroep deelt met de raad wat zij heeft bereikt en wat zij heeft ervaren tijdens dit traject.
De monitor Jeugdhulp is gerealiseerd en wordt in februari 2022 aangeboden aan de raad. De monitor
WMO en monitor Participatie worden in september 2022 opgeleverd. De raad zal hiermee voldoende
zicht krijgen op het sociaal domein wat betreft activiteiten en kosten.
De realisatie van de monitor is om meerdere redenen een intensief traject geweest. Na een trage
start is in de zomer van 2021 een versnelling opgetreden. Door het team Domein Sociaal, bestuur en
de werkgroep is samengewerkt om te komen tot dit resultaat.
1.2 De werkgroep geeft aan welke stappen nog gezet moeten worden.
De monitor WMO is in ontwikkeling en de monitor Participatie moet nog worden opgestart. Het
einddoel van de werkgroep is het realiseren van een monitor die daadwerkelijk Zicht en Grip biedt op
het gehele sociaal domein. Ook zal met de raad het gesprek over normstelling en kostenbeheersing
nog moeten worden gevoerd. De werkgroep adviseert om twee keer per jaar de monitor Jeugd,
WMO en Participatie met een analyse aan te bieden aan de raad. Zodat de resultaten via de
perspectiefnota en de Burap of begroting kunnen worden bijgestuurd door de raad.
2.1 Het beëindigen van de werkgroep Zicht en grip op het Sociaal Domein is conform afspraak.
Op 22 september 2020 heeft de raad ingestemd met het instellen van de werkgroep Zicht en grip op
het sociaal domein. De werkgroep is ingesteld tot aan de verkiezingen in 2022. De
gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 16 maart 2022. Om die reden ontvangt u nu het
verzoek tot beëindigen van de werkgroep.
Ambtelijke bijstand:
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Kanttekeningen
1.1 De werkgroep heeft op dit moment niet het gevoel grip te hebben op het sociale domein.
Grip op het sociaal domein ontstaat pas als alle informatie is verwerkt in de monitor en er
analyses gemaakt kunnen worden op basis van die informatie. Ook is het noodzakelijk om duidelijke
normen te stellen waarop kan worden gestuurd.
2.1 De complete monitor Sociaal Domein is nog niet gerealiseerd.
Conform afspraak wordt de werkgroep opgeheven. De monitor WMO is in ontwikkeling en de
monitor Participatie moet nog worden opgestart. Mogelijk bestaat er vanuit diverse partijen
behoefte om samen verder te werken aan de complete monitor Sociaal Domein. Het is aan een
nieuwe raad om te overwegen of ze dit instrument opnieuw willen inzetten. De werkgroep Zicht en
grip op het Sociaal Domein geeft in het eindverslag advies ten aanzien van het instellen van een
soortgelijke werkgroep in de toekomst.

Financiën
Er zijn aan dit raadsvoorstel geen kosten verbonden.

Samenwerking
Met het beëindigen van de werkgroep Zicht en grip op het Sociaal Domein komt een einde aan de
intensieve samenwerking met het college en het Team Domein Sociaal.

Vervolg
Aan dit raadsvoorstel zijn geen concrete vervolgstappen verbonden.

Bijlagen
1. Eindverslag van de werkgroep Zicht en grip op het Sociaal Domein
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De raad van de gemeente Goirle;

Gelet op de Gemeentewet;
besluit:
1.
2.

Kennis te nemen van het eindverslag van de werkgroep Zicht en grip op het Sociaal Domein.
De werkgroep Zicht en Grip op het Sociaal Domein op te heffen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 22 februari 2022.

, de voorzitter

, de griffier
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