
   
 
Concept verslag 18 januari 

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

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

1. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  

Piet V. Vraagt aandacht voor de positie van Sterk huis, dit komt aan de orde bij 
agendapunt 8. 

 
 

2. Het conceptverslag van 14 december wordt vastgesteld met het verzoek aan Ingrid om Piet 
Poos voortaan aan te duidelijk als wethouder en Piet Verheijen voortaan aan te duiden als 
Piet V., dit om verwarring te voorkomen.  

Voorzitter In het verslag van 14 december staan afspraken en toezeggingen. Verzoek aan 
Ingrid om de afspraken op een rij te zetten in een afsprakenlijst, inclusief datum. 

Henk Heeft bij de participatieraad geluisterd. De PRG heeft al een paar keer aandacht 
gevraagd aan het college voor een actievere houding bij de ombouw van ‘t Loket. 
Het advies dat ze geven wordt niet opgevolgd.  
De participatieraad geeft nu een advies over de inkoopstrategie van Goirle. De 
werkgroep / raad heeft deze strategie niet. Dat is apart. Voor wie is de PRG een 
adviesorgaan, voor de raad of het college?  

Theo De pilot doorontwikkeling Loket duurt te lang. Vraag aan het college wat de stand 
van zaken m.b.t. de doorontwikkeling is.  

 
 

3. Stukken ter kennisname.  
- Onderzoek universiteit Leiden: Ideeën van gemeenteraadsleden ter verbetering van 

jeugdzorg. 

Piet V. Nr 16. “De jeugdzorg in gemeenten kan worden veranderd en verbeterd door de 
toegang tot jeugdzorg strenger te maken”. Op dit idee is veel op gerespondeerd. 
Dit baart zorgen, want er is een open eind regeling jeugd. Hoe doen we dat in 
Goirle. Zoeken we creatieve oplossingen of geven we minder geld uit?  
Reactie Theo: Goirle is vrij ruimhartig in uitoefening van de poortwachtersfunctie. 
Daarbij horen wel kosten. Gemeenten kunnen zelf bepalen wat de toelating is, hoe 
ruim en hoe strak. Pleit voor terug naar eigen verantwoordelijkheid ouders.  

Henk De bevinding “financiële schaarste vermindert creativiteit” baart zorgen. 
Innovatief en creatief beleid is relevant. Bij minder geld is er minder innovatie en 
creativiteit, dat is zorgelijk.  

Henk Wat is status van ‘t Loket? Hoe is stand van zaken met de ombouw van ‘t Loket. 
Welke problemen zijn er. Wat moet er gebeuren om dit te versnellen. Als de PRG 
vragen stelt, dan volgt de reactie ‘we zijn er mee bezig’, en ‘er is corona’.  
Reactie Ineke: In hoeverre belemmert corona de doorontwikkeling van ‘t Loket. 
Reactie Henk: Dat is een vervolgvraag. Is ook de organisatie ontwikkeling een 
excuus dat alles lang duurt? 8 februari wil de werkgroep uitleg hebben op de 
doorontwikkeling. Van de wethouder, niet van de ambtenaar.  



   
 

Reactie Ineke: doel van de pilot ‘t Loket was: na 1 jaar kijken wat doorontwikkeling 
van ‘t Loket oplevert. 

 

4. Overzicht vragen van de werkgroep. Welke van deze vragen zijn nog onbeantwoord?   

Werkgroep De vragen worden doorgenomen. De nog openstaande vragen worden 
opgenomen in het overzicht. Met daarbij de datum waarop de vraag is gesteld.   

 

5. Inkoop notitie / motie Hilvarenbeek. Wil de werkgroep hierop nog actie ondernemen? 

Henk  Wethouder Immink heeft dit ontraden.  
Piet V. wil de inkoopstrategie kunnen toetsen. Het is niet productief om nu een 
motie in te dienen.  

Theo De inkoopstrategie is TKN opgevraagd.  
Als uit de inkoopstrategie blijkt dat het nodig is om aan te scherpen, dan een motie 
indienen. Theo vraagt zich af of over de motie Hilvarenbeek goed is nagedacht.  

Ineke Goed bekijken welke punten uit de motie voor Goirle zinvol zijn.  

Voorzitter 2 februari komt mogelijk een motie vreemd aan de orde.  
Piet V. bespreekt het met wethouder Poos (die aangaf er graag over te spreken 
met de raad). Henk benadert wethouder Immink.  

 

6.  Wat kan de werkgroep terugkoppelen aan de gemeenteraad. 

Werkgroep Komt hier een volgende keer terug. Iedereen zal er over nadenken.  

 

7. Planning 
- 8 februari: vervolgstap monitor Jeugd en vragenlijst.  

- 15 maart: brainstormsessie? Daarna doorplannen.   

 
8. W.v.t.t.k.  

 

Piet V Wijst op de antwoorden op vragen van D66 over de positie van Sterk huis in Goirle. 
Beeldvorming: Jeugdzorg maakt alles op en daardoor is er straks geen bibliotheek 
meer. Sterk huis wordt daar op aangesproken. Verzoek aan de werkgroep om de 
antwoorden door te nemen om een beter beeld te krijgen.   



   
 

Overzicht van vragen en afspraken van Werkgroep Zicht en grip op het sociaal domein 

Nr. Datum  Wat Wie 

1 14-12-20 Een benchmark met vergelijkbare gemeenten opnemen in de monitor. Liselore 

2 14-12-20 Regionale cijfers opnemen in de monitor (zie verslag 14-12). Liselore 

3 14-12-20 De intensiteitencurve bij maatwerkarrangementen laat een trend 
zien. Er is een verschuiving naar lichtere intensiteiten. Dit onderscheid 
wordt nu  gemaakt voor maatwerkarrangementen. De overige 
voorzieningen worden nu niet ingedeeld naar zwaarte van de zorg, 
maar dat kunnen we in een volgende sessie verder uitdiepen.    

Liselore 

4 14-12-20 De sterke stijging bij WMO begeleiding heeft vooral te maken met het 
afschaffen van de poetsbon en de invoering van het abonnements-
tarief. Ook hier zal nog een kolom of tabel met euro’s naast worden 
gezet. 

Liselore 

5 14-12-20 Een tabel met percentages van de kosten is mogelijk, daarbij zie je dan 
de verhouding van wat we beschikt hebben, niet een verhouding van 
de reële kosten. 

Weth. 
Poos 

6 14-12-20 WMO begeleiding doen we ook regionaal. Ook de regio heeft een 
dashboard en dit kan gedeeld worden. 

Weth. 
Immink 

7 14-12-20 
 
 
 
 
 
 
18-01-21 

Goirle gaat beginnen met de aanbesteding. De participatieraad is 
daarbij betrokken. De uitgangspunten (van de inkoopstrategie) komen 
eerst in het college en kunnen daarna worden gedeeld met de 
werkgroep. Indien de raad het nodig vindt om het te agenderen, dan 
kan dat (weth. Immink).  
De werkgroep wil de inkoopstrategie bespreken in raad / kennis 
nemen van de inkoopstrategie, en zal dit aangeven in de regiegroep. 
Vindt de regiegroep dat dit nog voor 19 februari besproken moet 
worden in de raad? Piet V. bespreekt het vanavond 18 januari met de 
regiegroep.  

Werk-
groep / 
Piet V. 

8 14-12-20 Niet steeds gedetailleerde vragen stellen aan ambtenaren en college. Werk-
groep 

9 18-01-21 Is de participatieraad Goirle een adviesorgaan van de raad of van het  
college? Uitzoeken en er volgende keer op terug komen.  
Verordening participatieraad 2017 
Artikel 2.Taken en bevoegdheden van de participatieraad  
1. De participatieraad voorziet het college en de raad gevraagd en 
ongevraagd van advies over ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van 
het gemeentelijk Wmo-, participatie- en jeugdbeleid.  

Werk-
groep 

10 18-01-21 De pilot doorontwikkeling Loket duurt te lang. Vraag aan het college 
wat de stand van zaken m.b.t. de doorontwikkeling is. 

Weth. 
Immink 



   
 

11 14-12-20 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?   

Weth. 
Poos 

12 18-01-21 Harrie Verbon: “Voor zicht en grip op het sociaal domein zouden 
normen kunnen worden geformuleerd”. Kunnen we een 
brainstormsessie over normstelling houden? Met Nicole en 
wethouders Poos erbij. 1 vergadering niets anders dan deze 
brainstormsessie. Vragen of de ambtenaren dit willen voorbereiden. 

Nicole 

13 14-12-20 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? 

Nicole 

14 14-12-20 De werkgroep wil inzicht krijgen in de kostensystematiek in de zorg.  
Welke tarieven horen er bij de diverse arrangementen, behandelingen 
en intensiteiten. Niet om daar als werkgroep over te oordelen, wel om 
inzicht te hebben en kennis te vergaren.  

Nicole 

15 18-01-21 Verzoek van de werkgroep aan de organisatie om elk 
werkgroepoverleg 1 of 2 indicatoren uit te diepen en daarvoor een 
planning aan te leveren. Welke indicatoren worden op 8 februari 
toegelicht?  

Liselore 

 
 
 


