
 
 
Dag Jeroen, 
Van de leden van de “ Werkgroep Zicht en Grip” heb ik wat vragen binnengekregen. 
Ik zet de vragen hier op een rijtje, mogelijk lukt het jullie om hier wat over te zeggen in het overleg 
van de Werkgroep aanstaande maandag 1 november. Vragen zijn vooral bedoelt om inzicht te krijgen 
hoe een en ander in de jeugdhulp werkt. 
 

A. Ten aanzien van RIB “ Kennisnemen van de prognose Q2 2021 Jeugd : 
1.  Toelichting: Dit is de prognose waarin de cijfers t/m juli 2021 zijn verwerkt. 
Hart van Brabant stelt 3 maal per jaar de prognose op. De volgende is t/m september. 
Vraag 1: Valt er iets te zeggen over de prognose t/m september? Zetten de ontwikkelingen door? Is 
er al iets van een trend te zien? 
 
2. Toelichting: We zien in Goirle een positieve ontwikkeling ten opzichte van de regionale cijfers.  
Vraag 2.1: We nemen aan dat de positieve ontwikkeling alleen slaat op het financiële aspect? Klopt 
dat? 
Vraag 2.2 : Uitgaven zijn lager dan begroot, mede door de beheersmaatregelen. Welke 
beheersmaatregelen hebben dit positieve effect veroorzaakt?  
 
3. Ten aanzien van de tabel cijfers jeugdhulp Q2 2021 gemeente Goirle graag wat begrippen 
uitleggen: 
Vraag: 3.1:  Wat is het doel van het  transformatiefonds?  
De landelijke zorgkosten zijn niet beïnvloedbaar door Goirle. 
Vraag 3.2:  Wel door Hart van Brabant? Welke zorg valt onder deze categorie? 
Vraag 3.3: Wat valt er onder ‘overige zorgproducten’ ? Deze dalen met ongeveer 10 %. Is dat 
structureel?  
Vraag 3.4:  Wat zijn ‘gecertificeerde instellingen’ ?  De kosten blijven gelijk. Komt dat door 
aangegane meerjarige contracten?  Worden deze diensten dit jaar ook opnieuw aanbesteedt? 
 
Vraag 4: Valt er iets te zeggen over de hoogte van de nagekomen baten over 2020? 
Wat is het effect van het uitnuttingspercentage op de kosten? 
 

B. Ten aanzien van ‘Overzicht van vragen en afspraken van Werkgroep Zicht en grip op het 

sociaal domein’:  
Vraag 5: Er staan nog vragen open. Mogelijk is er nu een antwoord te geven op de vragen  
 5.1  Vraag 10:  Cliënten ZIN: Op 9 juli is de vraag uitgezet naar de beleidsmedewerker jeugd. 
 5.2 Vraag 11 : Stijging aantal unieke cliënten, maatregelen. Op 9 juli is de vraag uitgezet naar 
   de beleidsmedewerker jeugd. 
 5.3 Vraag 13. LOT en 2e Burap. 
 
Met dank voor de te nemen moeite, 
 
Werkgroep Zicht en grip Sociaal Domein. 
Henk Gabriels 
29 oktober 2021. 
 

 


