
   
 
Concept verslag 5 juni 

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

(later), Ineke Wolswijk, Piet Verheijen, Nicole Boonmann, Liselore Nabben, 
Piet Poos, Ingrid van Breda (verslag). 

Datum en tijd 5 juni 2020, aanvang 13:30u via Pexip https://pexip.me/meet/44745251 

 

 

Agendapunt 1. Agenda 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De volgorde van de agendapunten 5 en 6 wordt gewisseld.  

 
Agendapunt 2. Vaststellen conceptverslag 5 maart 2020 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Agendapunt 3. Stukken ter kennisname 
Ineke Wolswijk heeft vragen naar aanleiding van de documenten van Platform Jeugd HvB.  

• Wat is de huidige stand van zaken ten aanzien van het koersdocument?  

• Het Platform ziet mogelijkheden om de schakelteams eerder in te zetten. Bij jeugdzorg wordt 
het schakelteam pas bij een bedrag van € 50.000,- ingezet. Waarin zit het verschil? Is dat aan 
te passen? 

Nicole Boonmann vraagt de stand van zaken ten aanzien van het koersdocument na bij de 
beleidsmedewerker jeugd en zal schriftelijk reageren.  
De schakelteams werken regionaal. Bij de beheersmaatregelen wordt de aantekening gemaakt om 
het uit te zoeken.  
 
Agendapunt 4. Presentatie Lokaal Opgave Team door Liselore Nabben, projectleider Lokaal Opgave 
Team. De presentatie wordt toegevoegd aan het raadsinformatiesysteem.  
Wethouder Piet Poos plaatst een opmerking vooraf. De presentatie van het Lokaal Opgave Team is 

onderdeel van een toezegging om de raad te informeren. Voldoet de presentatie aan de 

verwachtingen en zo ja, op welk moment kan dit worden gedeeld met de raad? Bijvoorbeeld 23 juni 

bij de beeldvormende avond over cultuurbeleid?  

Voorzitter Henk Gabriëls vraagt aan Piet Verheijen, lid van de regiegroep, om met de regiegroep te 

overleggen of een presentatie van het Lokaal Opgave Team de 23e mogelijk is.  

Piet Verheijen bespreekt dit met de regiegroep. De eerstvolgende vergadering van de regiegroep is 

op 22 juni. Hij geeft aan dat besluitvorming op 7 juli niet haalbaar is. Beeldvorming voor de zomer 

kan wellicht wel, op 23 of 30 juni.   

Monique van Brederode vraagt of een presentatie een volgende keer vooraf kan worden 

toegestuurd.   

Nicole Boonmann en Liselore Nabben zeggen dit toe.  

 

https://pexip.me/meet/44745251


   
 
 

Nicole Boonmann geeft aan dat uiterlijk 7 juli een memo wordt aangeboden met betrekking tot het 

Lokaal Opgave Team en de beheersmaatregelen. Bij voorkeur wordt eind juni eerst een presentatie 

gegeven aan de raad. De beleidskeuzes worden in de komende maanden / het komend jaar 

aangeboden aan de raad.  

 
Agendapunt 6. Terugblik overleg 5 maart met ambtelijke organisatie: 
6.1 Zijn de algemene vragen afdoende beantwoord met het memo?   
Ja, de beantwoording is helder.  
 
 
Afsluiting: het volgende overleg van de werkgroep vindt plaats op 12 juni, 13:30 uur. Dan worden de 
overige agendapunten waarvoor vandaag geen tijd was behandeld. Met Liselore, Nicole en 
wethouder Piet Poos afstemmen of ze er het 1e half uur bij zijn. Daarna gaat het overleg met de 
leden van de werkgroep verder.  
 
 
 

 


