
   
 
Concept verslag 19 juni 

 Werkgroep Zicht en Grip op het Sociaal Domein 
Aanwezig Henk Gabriëls (voorzitter), Monique van Brederode, Ineke Wolswijk, Piet 

Verheijen, wethouder Piet Poos, Ingrid van Breda (verslag).  
Afwezig: Stijn van den Brekel. 

Datum en tijd 19 juni 2020, aanvang 13:30u via Pexip https://pexip.me/meet/44745251 

 

Agendapunt 1. Agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
Agendapunt 2. Vaststellen conceptverslag 12 juni 2020 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
Vooralsnog blijft het verslag in deze vorm, t.z.t. volstaat wellicht een actiepuntenlijst. 
 
Agendapunt 3. Stukken ter kennisname 

Rapportage Gilze 
Rijen / Motie S3. 

Deze rapportage is ook beschikbaar voor Goirle. Bij de Verenigde Vergadering 
25 mei 2019 is motie S3 “Monitoring Jeugdhulp” aangenomen.  
Kunnen we de rapportage en de uitwerking van de motie in de werkgroep  
bespreken?  
Reactie wethouder: ja, dat kan.  

Mail 17 juni over 
governance HvB 

Henk is lid van de klankbord Governance van de Regio Hart van Brabant en 
geeft duiding aan de mail.  

 
 
Agendapunt 4. Bespreking concept memo  

Werkgroep Het concept memo wordt dinsdag de 23e besproken in het college. Wordt het de 
23e ook besproken bij de beeldvormende vergadering?  

Wethouder Indien het college akkoord is, dan gaat het memo als onderbouwing bij de 
presentatie LOT naar de raad. Het memo laat vooral zien hoe de maatregelen in 
elkaar zitten en wat het gaat opbrengen. Toelichting bij de tabel op pagina 6: 
Het woonplaatsbeginsel: na 4 maanden discussiëren blijkt dat Goirle wellicht een 
extra compensatie krijgt van € 350.000,- . Het is nog niet zeker. Ter indicatie: nu 
krijgt Goirle 1,4 mln.  
Effect aanbesteding nieuwe contracten (jeugd en Wmo): de gevolgen van de 
aanbesteding van nieuwe contracten staan er nog niet in. Vier partijen gaan naar 
een langlopend contract, dit zijn: Amarant, Sterk huis, GGZ Breburg en 
Viersprong. 
Beleidskeuzes: voor beleidsaanpassingen is goedkeuring van de raad nodig. De 
beleidsaanpassingen worden in samenhang genomen. 

Werkgroep  Aanbesteding nieuwe contracten:  
De 4 partijen geven dan niet aan het einde van het jaar aan dat het budget toch 
op is? 40 miljoen euro is een fors bedrag, hoe lang doen we daar mee? Zou het 
kostenbesparend zijn om met minder aanbesteders te werken? Wanneer lopen 
de huidige aanbestedingen af?   
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Wethouder: In de complexe zorg gaan we werken met 4 partners. 40 miljoen 
euro is voor 1 jaar. Daar blijft ook een stukje vertrouwen in zitten. Aan andere 
kant van spectrum zijn kleinere zorgaanbieders, daar willen we het aantal 
aanbieders terugdringen. Dit wordt een ingewikkeld traject. Cliënten en 
aanbieders gaan dit niet fijn vinden.  
Een aantal aanbestedingen is met een jaar verlengd, maar er gaat een grote 
groep aankomen die we in 2021 of begin ‘22 moeten oversluiten. We hebben nu 
nog niet helemaal scherp wat we willen. De contracten lopen ongeveer tegelijk 
met B2B af. 

Werkgroep Het diagnostisch deel hoort bij de zorgverzekering. Vraagt er aandacht voor om 
de partij die verantwoordelijk is te laten betalen.  
Zijn er afspraken over resultaatgerichtheid? Hoe kunnen we met de 4 partijen 
zorgen dat de kwaliteit overeind blijft of wordt verbeterd? 
Wethouder: de kwaliteit blijft gehandhaafd doordat we de 4 partijen kennen, we 
weten welke kwaliteitssystemen ze hebben. We blijven toetsen en cliënt-
ervaringsonderzoeken uitvoeren. We geven (te) veel uit aan controle.  

Werkgroep Het totale bedrag aan jeugdzorg is 110 miljoen. 70 miljoen euro gaat naar de 
overige 136 partijen. Maken de grote 4 ook gebruik van de kleinere partijen?  
Kunnen wij een overzicht hebben van alle partijen / aanbieders (lokaal en in de 
regio)? 
Wethouder: Ja, dat kan, bijvoorbeeld van de 25 grootste. 

Werkgroep Komen de voorstellen die in het memo staan over de 4 grote aanbieders nog 
naar de raden? Hoe gaan we bewaken dat wij daar in Goirle iets over te zeggen 
hebben? Is het mogelijk om dit soort denkrichtingen te delen met de raden en er 
daarna pas in de regio een besluit over te nemen?   
Wethouder: als er voorstellen komen dan gaan die de normale routing in, met de 
mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. In de radenavond wordt dit 
besproken, bij het onderdeel inkoopstrategie.  

 
 
Agendapunt 5. Check indicatoren 

 Werkgroep De presentatie komt vrijwel niet overeen met de indicatoren van de 
werkgroep, zoals een overzicht per zorgproduct en/of zorgaanbieder met 
kosten, aantal cliënten en tevredenheid van cliënten. We zien alleen de totale  
kosten voor de gemeente. Naar een goed overzicht met de indicatoren is 
behoefte als we grip en begrip willen.  
Er is geen bespreking geweest met de ambtenaren en de werkgroep. De 
werkgroep hecht aan de indicatoren. Als die ontbreken, dan levert de 
organisatie een ander product op dan is gevraagd.  

Werkgroep Het afdelingshoofd heeft in de vorige vergadering toegezegd dat de 
indicatoren van de werkgroep zijn opgenomen in het dashboard.  
De werkgroep wil op korte termijn een overzicht waarbij de indicatoren van de 
werkgroep in een kolom staan, en waar in de kolom daarnaast wordt 
aangegeven waar de indicatoren in het dashboard te zien zijn. Niet alles hoeft 
er 1 op 1 in te zitten, maar wel het gros. Dit raakt aan geloofwaardigheid van 



   
 

de werkgroep. De vraag wordt gesteld via de (plv.) griffier aan het 
afdelingshoofd.  
Als de werkgroep een indicator benoemt die niet zinvol is dan spreken we daar 
in de werkgroep over. Ook wil de werkgroep weten of resultaat na een 
behandeling is bereikt. 
Wethouder: kan nu niet zeggen op welke manier de indicatoren zijn verwerkt. 
Hij doet zijn best om het overzicht te leveren. Aanstaande dinsdag is het 
wellicht nog niet beschikbaar. Er zullen vast ook indicatoren zijn die niet in het 
dashboard zitten. De indicatoren moeten geen doel op zich zijn. 

Voorzitter 23 juni gaat het 2e deel over LOT. Kan de werkgroep in de vergadering 10 
minuten krijgen om uit te leggen wat de werkgroep heeft bereik? 

 
 
Agendapunt 6. concept raadsvoorstel 
 

Piet en Monique We moeten met elkaar een soort geheimhouding afspreken, voor stukken die 
prematuur zijn of stukken met concurrentiebeding. Het resultaat is een 
verordening met een geheimhoudingsclausule, naar voorbeeld van het audit 
comité. Dit betekent dat de vergaderingen van de werkgroep in beslotenheid 
zullen plaatsvinden.   

Ineke Opnemen na voorstel: 
2. Deze werkgroep heeft als doel: zicht en grip krijgen en houden op het 
sociaal domein van zowel lokale als regionale zorg. 
Dit gebeurt in nauw overleg met betrokken wethouders en ambtenaren. 
De werkgroep is akkoord.  
Ingrid neemt het op in de tekst.  

Voorzitter 
 

Vraagt een ieder om de verordening raadscommissie thuis goed door te lezen 
en voor maandag 11 uur naar Piet te reageren om dit als bijlage bij het 
raadsvoorstel te kunnen voegen.    
Is het een raadscommissie (vanwege de geheimhouding) of een werkgroep 
van de raad? Wat is de juridische status.  
Ingrid overlegt met Berry en een jurist en zoekt het uit, dat lukt echter niet 
voor aanstaande dinsdag.  

 
 
Agendapunt 7: rondvraag en afsluiting.  

Volgende 
bijeenkomst 
voor 7 juli. 

Voorstel om voor het reces nog 1x bij elkaar te komen om het raadsvoorstel en 
het overzicht indicatoren-dashboard te bespreken. 3 juli en 10 juli zijn geen 
opties. Ingrid stuurt een datumprikker voor over een dag of 10.  

 


