
   
 
Conceptverslag 7 december  

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

Verheijen, Theo van der Heijden, Ingrid van Breda (verslag). 
 

1. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Het verslag van 23 november 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

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

https://mixp.issuu.com/uitgeverij/docs/gb_20201125/17 en reactie inwoner.  

Voorzitter Henk is benaderd door Corné de Rooij. Corné heeft met een groep burgers 
een aantal misstanden gevonden. Corné wil die aanreiken en als 
meedenkende burger een keer aanhaken bij de werkgroep. Vinden wij het 
leerzaam om een half uur met deze groep van gedachten te wisselen? Zij 
kunnen ons apolitiek van informatie voorzien.   

Werkgroep 
 

Strekking van het artikel van Corné is: laat de zorgaanbieder niet zelf 
bepalen wat nodig is aan hulp. En er zijn zorgen over de open einde 
regeling. Dit wordt aan de hand van 1 voorbeeld duidelijk gemaakt. 
Afgelopen woensdag is bij de radenavond Hart van Brabant toegelicht dat in 
de regio al veel in gang is gezet om de kosten beheersbaar te krijgen.   
Het is goed om richting Corné duidelijk te maken wat de wettelijke kaders 
zijn. Er zijn in de gemeente meer ervaringsdeskundigen. Zij kunnen hun 
inbreng wellicht beter leveren via de raad dan via de werkgroep. Er is 
behoefte aan meer deskundigheid.  

Afspraken Henk neemt contact op met Corné. Hij zal hem bedanken voor het aanbod, 
vragen namens welk gremium hij precies spreekt en aangeven dat de 
werkgroep vooralsnog niet met hem in gesprek gaat. N.a.v. dit gesprek kan 
de werkgroep het aanbod evt. heroverwegen.  
Ingrid heeft een ontvangstbevestiging gestuurd naar de inwoner, met de 
melding dat de raad zich ook zorgen maakt, vandaar de instelling van deze 
werkgroep. 

 

4. Onderwerpen ter bespreking 

 

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

Voorzitter Welke lijn zien we in de cijfers van de regio HvB? 
Wanneer verwachten we de cijfers over het 3e kwartaal?  

Vragen van de 
werkgroep naar 
aanleiding van de 
cijfers jeugd, 2e 
kwartaal, regio HvB. 

De cijfers over het 3e kwartaal komen begin januari. 
Welke informatie krijgt de gemeente van de verwijzingen door het 
medische domein (medisch specialist, jeugdarts, huisarts)? Zie pagina 4.  
Hier heeft de gemeente geen grip op. Hoe kunnen we hier wel grip op 
krijgen? Kunnen we hier een toelatingsindicatie op los laten. Kan ’t Loket 

https://mixp.issuu.com/uitgeverij/docs/gb_20201125/17


   
 

 hier ook een poortwachtersrol vervullen. Kunnen we grip op verwijzingen 
door het medische domein via nieuwe aanbestedingen afdwingen?  

Vragen werkgroep 
n.a.v. de cijfers 
jeugd, 2e kwartaal.  

De werkgroep wil ook de PGB cijfers van de gemeente Goirle zien. Niet 
alleen de cijfers ZIN vanuit de regio. Wanneer kan de wethouder de 
gevraagde PGB cijfers tonen?   

Afspraak Ingrid stelt de vragen aan de wethouders en ambtelijke organisatie. 

 

o Motie Hilvarenbeek Zorggeld naar de zorg 
Voorzitter Wat vindt de werkgroep van de motie Hilvarenbeek Zorggeld naar de zorg. 
Werkgroep De werkgroep is het er wel mee eens om hier op te sturen. Er moet beter 

naar de aanbesteding worden gekeken. We zien de punten uit de motie  
Hilvarenbeek als aanbevelingen. Laat degenen die verstand van 
aanbestedingen hebben er goed naar kijken. We kunnen dit als 
aanbevelingen i.p.v. als motie naar de raad brengen. 
 
Piet en Monique zijn eerder bij wethouder Poos geweest. De wethouder  
gaf aan om het aantal zorgaanbieders fors terug te brengen. Met de 
cowboys worden geen nieuwe contracten gesloten.  
Moeten we d.m.v. een motie oproepen waar de organisatie al aan werkt? 
Is een oproep nodig dat de randvoorwaarden in alle gemeenten HvB 
gedeeld worden? Is een motie nodig zodat ambtenaren goed weten wat de 
randvoorwaarden zijn? Hoe kunnen we leren van de best practices elders?  
 
Bij de aanbesteding is het slechts mogelijk om hier eens per 4 jaar, aan de 
voorkant, iets mee te doen. De regio doet de aanbestedingen voor de 
jeugdzorg. De gemeente Goirle doet de aanbestedingen voor de WMO.  

Afspraak Henk en Piet zullen nog nadenken en overleggen of zij een motie of 
aanbevelingen voorbereiden voor de raad van Goirle. 

 

o Vragen naar aanleiding van commentaar van Harrie Verbon  

Werkgroep Harrie Verbon signaleert op een abstracter niveau hetzelfde als Corné. Hij  
stelt als ‘oplossing’ sturen aan de hand van normen voor. Degene die de 
indicaties afgeeft moet zich aan de normen houden.  
Wie bepaalt die normen en wanneer? 
Kan je normen stellen aan de zorgaanbieders (via de aanbesteding)? 
Kan je normen ook stellen aan de medewerkers van ’t Loket (en kan je dit 
jaarlijks bijstellen, bijvoorbeeld n.a.v. de begroting)? 
Kan je normen ook stellen aan het medische domein (medisch specialist, 
jeugdarts, huisarts)? 
Kunnen we vanuit het LOT sturen op normering? 
 
Verwijzingen door het medisch domein zijn een wettelijk recht. Kan ‘t Loket 
als poortwachter nog kijken of de toegezegde zorg noodzakelijk is? Mag ‘t 



   
 

Loket kritisch zijn of de geleverde zorg in deze vorm moet worden geleverd? 
De praktijkondersteuners doen goed werk, hierdoor dalen de kosten.  

Voorzitter Verzoek om volgende week te spreken met de wethouders. Welke normen 
kunnen toegepast worden in de zorg? Wat voor effect kunnen de normen 
hebben? Zijn de normen realiseerbaar? Kunnen de wethouders een aantal 
goede voorbeelden noemen?  
 
Eerst vragen waar het college mee komt, daarna evt. kijken hoe we dit 
kunnen afdwingen.  

Afspraken Ingrid geeft aan de wethouders Poos en Immink en ambtenaren aan dat de 
werkgroep op 14 december wil spreken over normen. De vragen worden 
vooraf toegestuurd. Dit wordt als agendapunt opgenomen.  
 

 

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

Brabant anderzijds? 

Werkgroep Binnen welke projectgroepen in de regio heeft het LOT inspreekrecht / 
zeggenschap? De werkgroep wil de invloedssfeer in beeld hebben.  
Ingrid vraagt het na. 

 

o Onderzoek kostprijs en tarieven. 

Werkgroep Hoever staat het met het onderzoek naar kostprijzen en tarieven.  
Ingrid vraagt het na. 

 

o Per overleg 1 of 2 indicatoren uitdiepen 

Werkgroep Verzoek van de werkgroep om elk werkgroepoverleg 1 of 2 indicatoren uit 
te diepen. De werkgroep ontvangt graag een planning.   

 

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? 

 Werkgroep De werkgroep laat de indicatoren ‘Aantallen cliënten met een lichte, middel 
of zware diagnose’ los. De werkgroep vertrouwt op de terminologie en 
typologie van het  LOT.   

 

5. W.v.t.t.k.  
Stichting Jong Op 8 december wordt hierover met de fractievoorzitters gesproken.  



   
 
 


