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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2020-003087 

 
Onderwerp 
Instellen commissie Zicht en grip op het sociaal domein 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
3 juli 2020 22-09-2020   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
1. In te stemmen met het instellen van de tijdelijke commissie Zicht en grip op het sociaal domein. 
2. De Verordening op de tijdelijke commissie Zicht en grip op het sociaal domein vast te stellen. 

 
 
Inleiding 
De gemeenteraad van Goirle wil kunnen sturen op het sociaal domein. Hiervoor is gesproken met 
vertegenwoordigers van alle politieke partijen. Deze vertegenwoordigers hebben gezamenlijk 
indicatoren voorgesteld. De commissie Zicht en grip op het sociaal domein gaat verder met de 
uitwerking en monitoring van de indicatoren.  
Vraag aan werkgroep: handhaven we deze inleiding? 
 
 
Argumenten 
1.1 De raad wil haar kaderstellende en controlerende rol vervullen.  
Deze commissie 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. 
Onder zicht en grip krijgen op het sociaal domein 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 

 
Kanttekeningen 
1.1 Het gehele sociaal domein – jeugdzorg, WMO en participatie- is omvangrijk.  
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Het sociaal domein is omvangrijk. Daarom is gekozen om de aandacht in eerste instantie te vestigen 
op Jeugdzorg en WMO en daarna op de samenhang tussen alle drie de beleidsvelden binnen het 
sociaal domein, dus ook participatie. 
 
1.2 Het werkveld is complex. 
Het sociaal domein is een ingewikkeld terrein met vele vormen van vraag naar en aanbod van zorg, 
bescherming en ondersteuning. De gemeentelijke grip op het sociaal domein blijkt lastig 
beheersbaar, mede omdat maatschappelijke ontwikkelingen, rijksbeleid en gerechtelijke uitspraken 
van invloed zijn. Daarnaast vindt overleg en afstemming plaats binnen de gemeenschappelijke 
regeling in de regio Hart van Brabant.  
 
Samenwerking 
De commissie Zicht en grip op het sociaal domein zoekt nadrukkelijk de samenwerking met het 
college en het ambtelijke Lokaal Opgave Team (LOT).  
 
Communicatie 
De bijeenkomsten van de commissie Zicht en grip op het sociale domein zijn besloten. De commissie 
zal regelmatig een terugkoppeling geven aan de gemeenteraad.  
 
Instelling raadscommissie 
Voor de commissie hebben de volgende personen zich beschikbaar gesteld: Monique van Brederode, 
Ineke Wolswijk, Stijn van den Brekel, Piet Verheijen en Henk Gabriëls. De griffie biedt  secretariële 
ondersteuning. De commissie wordt ingesteld voor de duur van 1 jaar / tot aan de verkiezingen in 
2022 (keuze werkgroep). De commissie stelt zelf haar vergaderschema vast. 
 
Vervolg 
De commissie komt periodiek bij elkaar. Daarbij wordt indien nodig of wenselijk het college en de 
ambtelijke organisatie uitgenodigd.  
 
Bijlagen 
Overzicht van door alle partijen voorgestelde indicatoren.  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
  
 
b e s l u i t : 
 
 
1. In te stemmen met het instellen van de tijdelijke commissie Zicht en grip op het sociaal 

domein. 
2. De Verordening op de tijdelijke commissie Zicht en grip op het sociaal domein vast te stellen. 
 
 
 
 

Verordening op de commissie Zicht en grip op het sociaal domein  
 
Paragraaf 1 Algemene bepalingen 
 
Artikel 1. Definities 
In deze verordening wordt verstaan onder: 

• a. de wet: de gemeentewet; 

• b. WOB: de wet openbaarheid van bestuur; 

• b. de raad: de gemeenteraad; 

• c. commissielid: een lid van de commissie Zicht en Grip op Sociaal Domein 

• d. de voorzitter: de voorzitter van de commissie Zicht en Grip op Sociaal Domein; 

• e. het college: het college van burgemeester en wethouders; 

• f. ambtelijke ondersteuning:  
 
Artikel 2. Instelling  
1. Er is een commissie ten behoeve van de raad, genaamd de commissie Zicht en Grip op Sociaal 
Domein (hierna te noemen “de Commissie”); 
2. De commissie is onder meer belast met voorbereiding van de uitoefening van de controlerende 
taak van de raad. 
 
Artikel 3. Samenstelling 
1. De Commissie bestaat uit vijf leden. 
2. Raadsleden en burgerleden? kunnen benoemd worden als lid.  
3. De leden van de Commissie worden door de raad benoemd. 
4. De fractievoorzitters dragen hiervoor kandidaten aan en doen daarvan opgave aan de griffier. 
5. De zittingsperiode eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad. 
6. Hij/zij die ophoudt raadslid, burgerlid? of commissielid te zijn kan geen lid meer van de commissie 
Zicht en Grip op Sociaal Domein zijn. 
7. De raad is bevoegd, al dan niet op voorstel van de fractie op wiens voordracht het lid is benoemd, 
een lid te ontslaan. 
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8. Een lid, de voorzitter en hun plaatsvervangers kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen 
daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de raad. Het ontslag gaat een maand na de 
schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als hun opvolger is benoemd. 
9. De portefeuillehouders Sociaal Domein zijn adviserend lid van de Commissie. 
10. Ambtenaren kunnen als adviseur bij de Commissie worden uitgenodigd. 
 
Artikel 4. Voorzitter 
De Commissie wijst uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. 
 
Artikel 5. Secretaris 
Het secretariaat van de Commissie wordt verzorgd door de griffier / griffie. 
 
 
 
 
Paragraaf II Taak Commissie 
 
Artikel 6. 
De Commissie heeft de volgende taken: 
1. De voorbereiding en advisering aan de raad met betrekking tot de periodieke informatie omtrent 
ken- en stuurgetallen Sociaal Domein . 
2. Het voeren van overleg met de portefeuillehouders op verzoek van de raad en van De commissie 
zelf: 
a) het conceptprogramma Sociale Beheersing; 
b) management informatie van Hart van Brabant; 
3. Gevraagd en ongevraagd adviseren over de verbetering van informatieverstrekking aan de raad. 
 
Paragraaf III Werkwijze Commissie  
 
Artikel 7. Oproepen/vaststellen van de agenda/openbaarheid vergaderingen 
1. De vergaderingen zijn niet openbaar, maar als geagendeerde onderwerpen daarom vragen, kan de 
voorzitter bepalen dat een vergadering openbaar is. 
2. De Commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter het nodig oordeelt of het door ten minste 
twee leden mondeling of schriftelijk met opgaaf van redenen wordt gevraagd. 
3. De voorzitter bepaalt in overleg met de griffier / griffie de voorlopige agenda van de vergadering. 
4. Deze agenda wordt 10/ 5 dagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de Commissie. 
Aan de overige leden van de raad, alsmede het college, wordt eveneens een afschrift van de agenda 
toegezonden. 
5. De Commissie stelt bij aanvang van de vergadering de definitieve agenda vast. 
 
Artikel 8. Verslaglegging 
1. Van ieder besproken onderwerp in een vergadering wordt, onder de zorg van de griffier griffie een 
verslag of een overzicht van actiepunten opgesteld. 
2. Het verslag bevat een beknopte zakelijke weergave van het besprokene.  
3. Aan de overige leden van de raad, alsmede het college, wordt eveneens een afschrift van het 
verslag toegezonden. 
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Artikel 9. Advisering 
1. De Commissie stelt een voorstel op waarin adviezen genoemd in artikel 6 zijn opgenomen. 
2. De Commissie streeft naar advisering bij algemene stemmen, waar sprake is van 
minderheidsstandpunten worden deze gemotiveerd toegelicht. 
3. Het college wordt daarbij de gelegenheid geboden om schriftelijk te reageren op de bevindingen 
en de adviezen van de Commissie. Deze schriftelijke reactie maakt eveneens onderdeel uit van de 
beraadslaging in de raad. 
4. Het college / De griffie legt het raadsvoorstel via de daarvoor aangewezen raadscommissie voor 
aan de raad.  
 
Artikel 10. Geheimhouding 
1.Een commissie kan in een besloten vergadering, op grond van een belang, genoemd in artikel 10 
van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren 
behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de commissie worden overgelegd, 
geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde 
wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling 
aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen 
totdat de commissie haar opheft. 
 
2.Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de 
geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van een commissie, het college en de 
burgemeester, ieder ten aanzien van stukken die hij aan een commissie overlegt. Daarvan wordt op 
de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de 
verplichting heeft opgelegd, dan wel de raad haar opheft. 
 
3.Indien een commissie zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot 
geheimhouding geldt tot de raad heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat de 
raad haar opheft. 
 
Artikel 10. Uitleg regeling 
Bij twijfel over de betekenis of de toepassing van deze regeling en in gevallen waarin deze regeling 
niet is voorzien, beslist de voorzitter van de Commissie. 
 
Artikel 11. Citeertitel 
Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Verordening op commissie Zicht en Grip 
op Sociaal Domein gemeente Goirle” 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 22-09-2020 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005252&artikel=10&g=2020-06-15&z=2020-06-15
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005252&artikel=10&g=2020-06-15&z=2020-06-15
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005252&artikel=10&g=2020-06-15&z=2020-06-15

