
   
 
Verslag / afspraken werkgroep Sociaal domein 

Onderwerp Werkgroep Sociaal domein, 5 maart 2020. 
Aanwezig Raadsleden: Henk Gabriëls (VZ), Stijn van den Brekel, Monique van 

Brederode, Ineke Wolswijk, Piet Verheijen. 
Ambtelijke organisatie: Nicole Boonmann, Liselore Nabben. 
Griffie: Ingrid van Breda (verslag). 

CC Berry van ’t Westeinde, Marijo Immink, Piet Poos. 

 

De opbouw van het verslag volgt de indeling van de agenda die in drie delen is gesplitst: 

• Van 13.15 tot 14.00 uur, de leden van de werkgroep. 

• Van 14.00 tot 14.45 uur, de leden van de werkgroep en Nicole Boonmann (afdelingshoofd) 
en Liselore Nabben (projectleider Lokaal Opgave Team). 

• Van ongeveer 14.45 tot 15.00 uur, de leden van de werkgroep. 
 

Verslag van 13.15 tot 14.00 uur. 

1. De agenda wordt vastgesteld.  
Het verslag van 4 februari wordt vastgesteld.   
 

2. Bespreking werkwijze werkgroep. 
De werkgroep krijgt de naam Werkgroep Zicht en grip op het sociaal domein.  
Naast Monique van Brederode, Ineke Wolswijk, Stijn van den Brekel en Henk Gabriëls (voorzitter) 
neemt ook Piet Verheijen deel aan de werkgroep. In de werkgroep is voldoende ruimte voor 
onderling overleg.  
 
Het doel van de werkgroep is zicht en grip krijgen op het sociaal domein. Hieronder wordt verstaan: 
Zicht en inzicht:  

o in het sociaal domein 
o in Wet- en regelgeving 
o op proces en processtappen 
o in feiten 
o in kengetallen:  klantgericht en procesgericht,  

indicatoren en klantervaringen.  
 

Grip en begrip: 
o van betrokken partijen 
o op de uitgaven 
o op de kwaliteit 
o op resultaat versus inspanning 
o …..(volgende keer verder) 

 

Uit de vastgestelde doelen volgen de indicatoren.  



   
 

3. Verantwoording aan de raad: wordt volgend overleg besproken.    

 

Verslag van 14:00 tot 15:15 uur. 

4.  De agenda wordt vastgesteld. 

5.  Er wordt kennis gemaakt en ervaringen worden gedeeld met Nicole Boonmann 

(afdelingshoofd MDV) en Liselore Nabben (projectleider Lokaal Opgave Team). 

6.  Presentatie over het model dat het Lokaal Opgave Team ontwikkelt. De presentatie wordt 

aan de stukken op het raadsinformatiesysteem toegevoegd. Voor de zomer zal de ‘cockpit’ van het 

sociaal domein gereed zijn. De voorgestelde aanpak bevat werkateliers met de organisatie, het 

college en de raad(swerkgroep). Er volgt nog een besluit waar de doorzettingsmacht van het LOT ligt, 

het voorstel zal zijn bij het afdelingshoofd MDV, niet bij de wethouder.  

7.  Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

Verslag van 15:15 tot 15.30. 

8.  Indien het nodig of wenselijk is dan nodigt de werkgroep Harrie Verbon (lid van de 

rekenkamercommissie) uit voor een technische toelichting op indicatoren. 

9.  Vergaderschema. Vrijdagmiddag vanaf 13:30u is een geschikt vergadermoment. De volgende 

vergadering vindt plaats over 2 weken, daarna kan de frequentie wellicht omlaag.  

10. De volgende vervolgafspraken worden gemaakt:   

Nadat de basis van de werkgroep staat wordt de wethouder uitgenodigd bij de werkgroep.  
Indien er behoefte is aan overleg met de werkgroep en de ambtelijke organisatie (beiden kunnen 
hiertoe het initiatief nemen) dan wordt dit georganiseerd. 

 
11.  De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 


