
   
 
Concept verslag 12 juni 

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

Ineke Wolswijk, Piet Verheijen, Ingrid van Breda (verslag). 
Nicole Boonmann (afdelingshoofd) en wethouder Piet Poos.  

Datum en tijd 12 juni 2020, aanvang 13:30u via Pexip https://pexip.me/meet/44745251 

 

Agendapunt 1. Agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
Agendapunt 2. Vaststellen conceptverslag 5 juni 2020 
Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld met de volgende opmerkingen: 
Nog niet alle acties zijn volledig uitgevoerd; 
De toezegging van Nicole en Liselore om presentaties voortaan vooraf toe te sturen ontbreekt. De 
toezegging wordt opgenomen in het verslag.   
 
Agendapunt 3. Stukken ter kennisname 

Strijdplan sociaal 
domein 2020 
Oisterwijk 

Gaat Goirle ook een strijdplan ontwikkelen, vergelijkbaar met Oisterwijk? 

Wethouder Een groot deel van het strijdplan voert Goirle al uit. Goirle gaat geen 
confrontatie aan over het abonnementstarief. Goirle wil er wel van af, maar 
gebruikt daar andere (lobby)middelen voor. 

Ledenbrief VNG 
visitatiecommissie 

Doet Goirle hier aan mee? Evt. via regio Hart van Brabant?  

Wethouder Het kost veel voorwerk en de kans om geselecteerd te worden is klein. De 
problematiek ligt voor Goirle misschien niet bij de Participatiewet en WMO. 
Wethouder zegt op voorhand geen nee. De vraag ligt nu bij Jolie. Het wordt 
onderzocht of het de moeite waard is .  

Werkgroep Wil op de hoogte worden gehouden van evt. deelname. 

 
 
Agendapunt 4. Vragen aan Lokaal Opgave Team  
 
4.1 Hoe verhoudt de ontwikkeling van het Lokaal Opgave Team zich tot de indicatoren die de 
werkgroep heeft genoemd? 

Afdelingshoofd Alle indicatoren zie je uiteindelijk overal terugkomen. Soms zijn ze iets abstracter 
verpakt. Als je er nog één mist, trek dan aan de bel. 

Wethouder Bestuur en management gebruiken meer gedetailleerde indicatoren, de 
indicatoren van de raad liggen op een hoger abstractieniveau.  

Voorzitter Hebben wij de indicatoren van het LOT? De werkgroep wil meegenomen worden 
en weten waar bestuur en management op stuurt.  

Afdelingshoofd Deze vraag komt net iets te vroeg, die indicatoren van het LOT zijn nog niet zo 
scherp geformuleerd. Het is geen probleem om informatie te delen.  

https://pexip.me/meet/44745251


   
 

Wethouder  Spreekt de intentie uit om informatie te delen. Geeft aan dat het niet altijd 
eenvoudig is om te zeggen waar je mee bezig bent. Vraagt hoe de werkgroep de  
informatie doorgeeft aan de raad. 

Voorzitter Wethouder, afdelingshoofd en werkgroep gaan samen afspreken hoe we de 
informatie vertalen naar de raad. 

Werkgroep Indicator 4: Aantallen cliënten per zorgaanbieder: Tevredenheid per zorgaanbieder 
per product. Klopt het dat hier tevredenheid staat in plaats van resultaat?  

 
 
4.2 Overige vragen aan Lokaal Opgave Team & bestuurder.  
• Klopt het dat de regionale jeugdzorg een grotere kostenpost is dan de lokale jeugdzorg? 
Het antwoord is gegeven bij de Burap.  
• Wordt de 3 ton van de burap bezuiniging bij de WMO en jeugdzorg gehaald bij de zorg van 
gebruikers? 
• Als de raad door meer grip krijgt te zien dat er veel zorgaanbieders zijn met min of meer 
dezelfde zorg of hulpmiddelen hoe kan de gemeente dat minderen? Moet het aanbestedingsbeleid 
aangepast worden? 
 

Werkgroep Heeft behoefte aan data bij de indicatoren die de werkgroep heeft gesteld. Vindt 
het jammer als er weinig met de indicatoren gebeurt. 

Afdelingshoofd Het dashboard is een instrument om grip te krijgen. Per kwartaal een dashboard 
rapport met data opleveren is niet het doel van het LOT.   

Werkgroep De cijfermatige gegevens geeft de regio Hart van Brabant 1x per kwartaal. Die 
rapportage hoeft alleen maar toegestuurd te worden. De raad kan zelf de trends 
zien. Gemeente Gilze en Rijen zet ze openbaar op raadsagenda.  
De werkgroep verzoekt de wethouder om de cijfermatige gegevens van de regio 
Hart van Brabant beschikbaar te stellen en te bespreken in de werkgroep. 

Wethouder De managementinfo is puur cijfermatig. Aan cijfers alleen hebben we niet zoveel. 
Het gaat om de duiding, wat het betekent. Het is geen probleem om 1x per 
kwartaal de cijfers te agenderen en te bespreken in de werkgroep, inclusief 
publicatie op internet. De duiding van de cijfers kan niet altijd openbaar worden 
gemaakt.   

Voorzitter Concludeert dat de gegevens van de regio HvB beschikbaar worden gesteld en 
worden besproken in de werkgroep. 

Werkgroep Heeft er problemen mee als zaken worden besproken die binnen de werkgroep  
moeten blijven. Dat wil de werkgroep eerst met de raad bespreken.  

 
 
Agendapunt 5. Voortzetting bespreking van de doelen van de werkgroep.  
Het doel van de werkgroep is zicht en grip krijgen op het sociaal domein. Hieronder wordt verstaan:   
 Zicht en inzicht:  
• in het sociaal domein  
• in Wet- en regelgeving  
• op proces en processtappen  
• in feiten  
• in kengetallen: klantgericht en procesgericht, indicatoren en klantervaringen.  



   
 
Grip en begrip:  
• van betrokken partijen  
• op de uitgaven  
• op de kwaliteit  
• op resultaat versus inspanning  
 

Werkgroep Grip en begrip op regio Hart van Brabant is ook belangrijk. De regio Hvb is een 
uitvoeringsorgaan. De gemeenteraad roept de eigen wethouder en 
burgemeester ter verantwoording.  

Voorzitter Vraagt aan Ineke om hiertoe een tekst in de inleiding te maken ten behoeve van 
het raadsvoorstel.  

Ineke Akkoord. 

 
 
Agendapunt 6. concept raadsvoorstel 

• Verantwoording aan en informeren van de raad. 

• Borging openbaarheid en transparantie, richting rest van de raad en buitenwereld. 
 

Voorzitter  Vraagt aan 2 leden van de werkgroep om -binnen 10 dagen- met de wethouder 
en het afdelingshoofd af te stemmen hoe verantwoording aan raad, inclusief 
openbaarheid en transparantie, kan worden ingevuld en geborgd.  

Werkgroep 
 

Akkoord. De raad moet er vertrouwen in hebben dat we hier goed mee 
omgaan. Piet en Monique stemmen af met wethouder en afdelingshoofd, 
informeren bij de gemeenten Dongen en Oisterwijk en maken een voorstel. De 
tekst wordt opgenomen in het raadsvoorstel.  

 
Agendapunt 7: de voorzitter sluit af.  
 
Afspraken en toezeggingen: 

• De beantwoording van de overige vragen aan het Lokaal Opgave Team & bestuurder volgt 
schriftelijk.  

• De wethouder verstrekt elk kwartaal de cijfermatige gegevens van de regio Hart van Brabant. 
Deze worden besproken in de werkgroep. 

• Ineke schrijft bij het doel van de werkgroep een inleidende tekst over grip en begrip op de 
regio Hart van Brabant. De tekst wordt opgenomen in het raadsvoorstel.    

• Piet en Monique stemmen binnen 10 dagen met de wethouder en het afdelingshoofd af hoe 
verantwoording aan de  raad, inclusief openbaarheid en transparantie, kan worden ingevuld 
en geborgd. Zij informeren ook bij de gemeenten Dongen en Oisterwijk en maken een 
tekstvoorstel. De tekst wordt opgenomen in het raadsvoorstel. 

• Memo: de regiegroep besluit 15 juni of de presentatie van het LOT op de beeldvormende 
avond op 23 juni kan worden gegeven. Voordat de presentatie wordt gegeven, wordt het 
concept memo besproken met de werkgroep. Het concept memo komt de 23e in B&W.  

• Het volgende overleg van de werkgroep vindt plaats op vrijdag 19 juni vanaf 15:00u (na 
overleg met Ineke en Stijn).  

 


