
   
 
Agenda 7 december  

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

Verheijen, Theo van der Heijden, Ingrid van Breda (verslag). 
CC Berry van ’t Westeinde.  

Datum en tijd 7 december 2020, vanaf 15:30 uur via Pexip in vergaderkamer 1.  

 
 

1. Opening en vaststelling agenda. 
 

2. Vaststellen conceptverslag 23 november 2020. 
 

3. Stukken ter kennisname. 
-  Ingezonden brief Corné de Rooij in Goirles Belang en reactie inwoner.  

 

4. Onderwerpen ter bespreking 

 

o Vragen over kwartaalcijfers Jeugd Regio Hart van Brabant (Q2). 

▪ De werkgroep zal hier meer studie naar doen en eventuele vragen formuleren. 

o Motie Hilvarenbeek Zorggeld naar de zorg 
▪ Henk en Piet zullen een motie voorbereiden voor de raad van Goirle.  

 

o Vragen naar aanleiding van commentaar van Harrie Verbon?  

 

o Waar zitten de raakvlakken tussen LOT en projectgroepen enerzijds en Regio Hart van 

Brabant anderzijds? 

 

o Onderzoek kostprijs en tarieven. 

 

o Per overleg 1 of 2 indicatoren uitdiepen? 

 

o Normering: Er zou gewerkt moeten worden met normering. Als geen normen worden gesteld 

bij een open eind regeling, dan is het lastig voor degene die de indicaties stelt om ‘nee’ te 

zeggen of houvast te hebben.  

Vragen hierbij: Hoe moeten die normen worden bepaald? Hoe kunnen we normen stellen als 

voorwaarden bij aanbestedingen? Zijn er nog andere normen dan de financiële norm? Wat 

heeft het college nodig van de raad om normen te stellen? 

 

Toelichting door Liselore n.a.v. verslag:  

Wanneer het gaat over indicatoren ben je eigenlijk altijd een ontwikkeling aan het toetsen. Je 

oordeel over die ontwikkeling is afhankelijk van de norm die je stelt. Je wilt iets bereiken. 

Daarvoor formuleer je een zo concreet mogelijke doelstelling. Denk daarbij in termen van 

smart. De indicator en norm (of streefwaarde) worden dan vanzelf zichtbaar. Een voorbeeld: 



   
 

 

In 2023 is de groei van de zorgkosten max 1 procent ten opzichte van het voorgaand jaar. 

Mijlpaal: begroting 2023 en vervolgens jaarrekening 2023. 

Indicator: groei van de zorgkosten 

Norm: maximaal 1% ten opzichte van het voorgaande jaar 

Meting: bij begroting en jaarrekening 

 

Die normering (tenzij wettelijk voorgeschreven) bepaal je met elkaar door het formuleren van 

de relevante doelstellingen. 

Door vervolgens te monitoren volg je of je dat streven gaat halen en krijg je signalen wanneer 

je moet bijsturen. 

 

o Benaming indicatoren (terminologie en typologie) 

De werkgroep benoemt bij de indicatoren ‘Aantallen cliënten met een lichte, middel of zware 

diagnose’. Wat verstaat de werkgroep onder die drie begrippen? In de contracten wordt 

gesproken over intensiteiten en zorgarrangementen. Bij WMO zijn 4 intensiteiten, bij Jeugd 

zijn er 9 arrangementen. Kan de werkgroep leven met indicatoren ‘intensiteiten’ en 

‘arrangementen’ of hecht zij aan de definities van ‘licht, middel en zwaar’? Is het nodig om 

de monitor daartoe om te bouwen?  

 

5. W.v.t.t.k.  
 
 
Namens de voorzitter, 
 
 
 
Henk Gabriëls 
 
 
 
 
 


