
   
 
Agenda 

Onderwerp Werkgroep Zicht en Grip op het Sociaal Domein. 
Aan Stijn van den Brekel, Monique van Brederode, Henk Gabriëls (voorzitter), 

Ineke Wolswijk, Piet Verheijen, Ingrid van Breda (verslag).  
CC Berry van ’t Westeinde, Nicole Boonmann, Liselore Nabben, Marijo Immink, 

Piet Poos. 
Datum en tijd 5 maart 2020, van 13:15u tot ongeveer 15:00u in A305. 

 

Beste leden van de werkgroep,  

Hierbij nodig ik u uit voor de bijeenkomst van de Werkgroep Zicht en grip op het sociaal domein op 

donderdag 5 maart van 13:15 tot ongeveer 15:00 uur in ruimte A305 van het gemeentehuis. Deze 

agenda en de bijlagen ter voorbereiding op de bijeenkomst vindt u op het raadsinformatiesysteem: 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Werkgroep-Zicht-en-grip-op-het-sociaal-domein/2020/05-

maart/13:15 

 
De agenda is in drie delen 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. 

 

Agenda van 13.15 tot 14.00. 
1. Opening en vaststelling agenda  
2. Bespreking werkwijze werkgroep: 

• Vergadercultuur. 

• Doelen SMART formuleren. 
3.   Verantwoording aan de raad. 
 Hoe houden we de raad op de hoogte? 
 O.a. bespreking en aanvulling concept raadsvoorstel (zie bijlage). 
 
Agenda vanaf 14:00 tot 14.45. 
4.  Opening en vaststelling agenda. 
5.  Kennismaking en ervaringen uitwisselen. 
6.  Overleg werkgroep met Nicole Boonmann en Liselore Nabben over de haalbaarheid van de 

indicatoren (de bestuurders worden in een van de volgende overleggen uitgenodigd). 

• Toelichting hoe het model dat het Lokaal Opgave Team ontwikkelt zich verhoudt tot 
de indicatoren die de werkgroep heeft genoemd. 

• Ingaan op de algemene vragen en antwoorden. De antwoorden worden u vooraf 
toegestuurd.  

• Hoe kunnen wij de openbaarheid en transparantie borgen, richting raad en 
buitenwereld. 

7.  Rondvraag. 
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Agenda vanaf ongeveer 14.45 tot 15.00. 

8.  Ondersteuning Harrie Verbon, lid rekenkamercommissie, voor technische toelichting op 
 indicatoren?  
9.  Vergaderschema. 
10. Wat nog ter tafel komt. 
11.  Sluiting. 


