
   
 
Conceptverslag 4 oktober  

Onderwerp Werkgroep Zicht en Grip op het Sociaal Domein. 
Aanwezig Henk Gabriëls (voorzitter), Piet Verheijen (later), Ineke Wolswijk, Theo van 

der Heijden, Ingrid van Breda 
Bericht van 
verhindering 

Leanne van Tilborg, Nicole Boonmann, Jeroen de Roos, Tess van de Wiel, 
Stijn van den Brekel. 

Datum en tijd 4 oktober 2021, van 15:30 uur tot 17:00 uur in A009 

 
 

1. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

2. Er zijn geen mededelingen.  
 

3. Het verslag van 20 september wordt ongewijzigd vastgesteld.   
 

4. Er zijn geen stukken ter kennisname. 
 

5. Terugblik beeldvormende avond van organisatie en werkgroep.  

Algemeen: De werkgroep had meer reactie verwacht vanuit de beeldvormende vergadering.   

De werkgroep is positief over het plenaire deel, dit gaf als basis voldoende informatie.  

De monitor werd beperkt gepresenteerd, expliciete informatie had verder uitgediept mogen 

worden. De werkgroep had de definitieve presentatie vooraf willen inzien.  

De werkgroep heeft wisselende ervaringen over de deelsessies. De betrokkenheid van de 

medewerkers wordt gewaardeerd. Suggestie voor de deelsessies: volgende keer werken met 

een casus om gerichte informatie te krijgen.  

 

6. Afvaardiging benoemen voor gesprek met ambtenaren over verder invullen van de monitor. 

De lijst met indicatoren vormt de basis voor de data die opgenomen moeten worden in de 

monitor. Theo en Piet zijn beschikbaar om gesprekken met Jeroen hierover te voeren. Henk 

en Ineke zijn indien nodig evt. beschikbaar als 3e lid. Is de lijst met indicatoren nog actueel?  

1 of 2 gesprekken voeren voor 1 november. Theo en Piet geven de terugkoppeling. 

Beargumenteren waarom indicatoren er niet in zitten. Vraag aan Jeroen om 2 x een 

datumvoorstellen te doen.  

 

7. Voorbereiden eindevaluatie. Eerst agendapunt 6 afwachten.  

 

8. Overzicht van vragen en afspraken 13 september. Naar volgende keer.  

 

9. Planning ter voorbereiding op beeldvormende avond op 28 september. 
28 juni  : proces voorstel, planning, mogelijke opzet en rolverdeling bespreken 
12 juli  : beleidsvisie sociaal domein en normaliseren 
30 aug   : inkooptrajecten regio en lokaal, maatpact 
13 sept  : LOT beheersmaatregelen en monitoring 



   
 

20 sept  : idem, laatste voorbereiding (tot 16:30u i.v.m. regiegroep?) 
28 sept  : raadsinformatieavond (monitor jeugd presenteren) 
4 oktober   
1 november   Nog bespreken met de voorzitter of dit overleg met of zonder ambtenaren 
is.  
22 november 
13 december 
 

10. Afsluiting om 17:00u.  
 


