
Vragen aan wethouders Poos en Immink en ambtelijke organisatie (via Nicole Boonmann), ter 
voorbereiding op het overleg van de werkgroep Zicht en grip op het sociaal domein van 14 
december.  
 
 
Vragen naar aanleiding van kwartaalcijfers Jeugd Regio Hart van Brabant (Q2). 
Welke informatie krijgt de gemeente van de verwijzingen door het medische domein (medisch 
specialist, jeugdarts, huisarts)? Zie pagina 4 (Q2).  
Op verwijzingen door het medische domein heeft de gemeente geen grip. Hoe kunnen we hier wel 
grip op krijgen? Kunnen we hier een toelatingsindicatie op los laten. Kan ’t Loket hier ook een 
poortwachtersrol vervullen. Kunnen we grip op verwijzingen door het medische domein via nieuwe 
aanbestedingen afdwingen? 
 
 
Vragen PGB cijfers 
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 overleggen?   
 
 
Vragen naar aanleiding van commentaar Harrie Verbon  
“Voor zicht en grip op het sociaal domein zouden normen kunnen worden geformuleerd”. De notitie 
met commentaar van Harrie Verbon is eerder gedeeld en wordt nu als bijlage toegevoegd. Deze 
versie is niet openbaar. 
 
Algemeen: 
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?  
 
Meer specifiek: 
Wie bepaalt die normen en wanneer? 
Kan je normen stellen aan de zorgaanbieders (via de aanbesteding)? 
Kan je normen stellen aan de medewerkers van ’t Loket (en kan je dit jaarlijks bijstellen, bijvoorbeeld 
n.a.v. de begroting)? 
Kan je normen 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? 
 
 
Waar zitten de raakvlakken tussen LOT en projectgroepen enerzijds en Regio Hart van Brabant 
anderzijds? Binnen welke projectgroepen in de regio heeft het LOT inspreekrecht / zeggenschap? 
Kan de werkgroep zicht krijgen op de invloedssfeer? 
 
 
Hoever staat het met het onderzoek naar kostprijzen en tarieven?  
 
 
Per overleg 1 of 2 indicatoren uitdiepen 
Verzoek van de werkgroep aan de organisatie om elk werkgroepoverleg 1 of 2 indicatoren uit te 
diepen en daarvoor een planning aan te leveren.  



 
Reactie van de werkgroep op de vraag van Liselore: 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? 
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.   
  
 
 
 
 
 


