
25-10-‘21 Overzicht van vragen en afspraken van Werkgroep Zicht en grip op het sociaal domein  
Grijs gemaakte vragen en afspraken zijn afgewerkt en komen volgende keer niet terug op het overzicht.  

Nr. Datum  Wat Wie en 
wanneer 

1 14-12-
20 

Een benchmark met vergelijkbare gemeenten opnemen in de monitor. 
Liselore 19-4-21: Dit is reeds gedaan voor het algemeen beeld van de samenleving. Daarbij is een vergelijking gemaakt 
met de kleinere gemeenten Hart van Brabant. Een benchmark voor de trends en ontwikkelingen binnen de pijlers is nog 
niet opgenomen. Een benchmark is niet alleen de presentatie van gegevens maar ook een analyse waarom er verschillen 
en overeenkomsten bestaan tussen de gemeenten. Inzicht in mogelijke kansen kan pas worden gecreëerd als we weten 
dat de cijfers vergelijkbaar zijn, onder meer op basis van definities en toegepaste rekenmodellen. Gegevens binnen de 
regio Hart van Brabant zijn beschikbaar en ook op vergelijkbare grondslagen tot stand gekomen als in Goirle. In de 
volgende ontwikkelstap van de monitor kan dat worden toegevoegd. Bij verschillen tussen gemeenten moet een nadere 
analyse (ook naar de situatie van de betreffende gemeenten) plaatsvinden om te weten wanneer er sprake is van 
eventuele kansen. De basisgedachte blijft wel aanwezig. We zoeken steeds naar voorbeelden, tips en best practices bij 
andere gemeenten. Dit kan ook door het actief volgen van diverse media en andere informatiebrieven. 
26-4-21: de werkgroep heeft een format opgesteld met daarin de vragen die zij graag in een benchmark beantwoord 
willen zien. Het is een verdieping bij de indicatoren, zie bijlage. De voorziening Huishoudelijk hulp is hierbij als voorbeeld 
genomen.  
09-07-21 Nicole: 
De benchmark Jeugd zit in de regionale rapportages jeugd. Deze ontvangen jullie periodiek.  
De benchmark wmo : zie bijgevoegd dashboard  
De benchmark participatiewet: Daarvan zijn de cijfers moeilijk naast elkaar te leggen en te vergelijken. Hier kan je alleen 
op grove lijnen iets over te zeggen. Ieder heeft een eigen manier van rapporteren 

19-07-21: De werkgroep heeft de vraag wat bij een benchmark Participatie wel zichtbaar gemaakt kan worden. Men wil 
ook op de participatiewet inzicht hebben in de cijfers die beschikbaar zijn. Op basis van de beschikbare cijfers kan dan 
een analyse gemaakt worden.  

Nicole / 
Jeroen 
  

2 14-12-
20 

Regionale cijfers opnemen in de monitor (zie verslag 14-12). 
Zie reactie op vraag 1. Focus voor nu heeft gelegen op het definitieve raamwerk voor de monitor. 
9 juli 21 Nicole: We gaan volgens afspraak met de jeugdcijfers starten 
19 juli 2021: De werkgroep vraagt wanneer er wordt gestart met de jeugdcijfers en wanneer de werkgroep hier kennis 
van kan nemen. 

Nicole / 
Jeroen 



3 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. 
Liselore 19-4-21: We hebben een algemeen inzicht toegevoegd van de financiële ontwikkelingen in het sociaal domein. 
Daarbij hebben we de ontvangsten van het Rijk afgezet tegen de bestedingen in Goirle. Dit gaat over de werkelijke 
inkomsten en bestedingen. Mede op basis van demografische ontwikkelingen wordt een eerste inschatting gemaakt van 
de prognose voor de komende jaren. 
17-06-21 Nicole: Leanne is hier mee bezig. Nicole bespreekt met haar wanneer het antwoord komt. 
09-07-21: Dit antwoord kan ik helaas nog niet geven. De afspraak is intern dat dit voor opstellen begroting duidelijk is.  

Nicole / 
Leanne 

4 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. 
Liselore 19-4-21: Conform afspraak is de pilot doorontwikkeling ’t Loket ingezet met een looptijd van een jaar, tot maart 
2021. Op dit moment wordt een evaluatie opgemaakt van de doorontwikkeling. Daarmee doorloopt de pilot het proces 
zoals afgesproken. 
17-06-21 Nicole: hierover komt een raadsinformatiebrief. Voor 13 juli, Nicole vraagt dit na.  
09-07-21: Evaluatie is zo goed al afgerond. Communicatie hierover na publicatie nieuwe inkoop voorliggend veld i.v.m. 
overlap. Eind juli als nota in college met rib. 

Nicole 

5 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?   
Liselore 19-4-21: Een eerste aanzet voor de PGB-cijfers was al opgenomen in de monitor versie december 2020. In de 
verdere doorontwikkeling van de monitor hebben we eerst de focus gelegd op andere onderwerpen. Deze cijfers zijn 
beschikbaar en onderweg om op te nemen in de versie Q2 2021. 
17-06-21 Nicole: dit komt er gewoon aan, voor Jeugd en WMO uitgesplist.  
09-07-21: PGB Jeugd, 55 clienten, € 442.000; PGB WMO BG 12 clienten € 320.000 
19-7-2021: De werkgroep geeft aan dat de vraag is beantwoord, maar wil wel graag een keer dieper inzicht krijgen in de 
soorten behandelingen waar het hier om gaat.  

Nicole / 
Jeroen 
 



6 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 wethouder Poos erbij. 1 vergadering niets anders dan 
deze brainstormsessie. Vragen of de ambtenaren dit willen voorbereiden. 
Liselore 19-4-21: Tijdens de raadswerkgroep in december is een korte toelichting gegeven op normstelling. In de 
rapportage “Grip op het sociaal domein” is een nadere uitleg opgenomen van het belang van concrete doelstellingen 
waarin de norm is verwerkt. De indicatoren – aan de hand waarvan deze monitor tot stand komt – zijn vervolgens de 
meters waarin de stand van zaken kan worden afgelezen. Voorgesteld wordt daarom om de discussie over normstelling 
te verbinden aan enerzijds de visie op het sociaal domein en anderzijds de verdere verdieping per indicator. 
17-06-21 Jeroen: wat kunnen we minder of anders doen. Dit is onderdeel van de strategische  heroriëntatie.  
Nicole: Normen worden politiek vastgesteld. Nicole zet voor het reces iets op papier. 
09-07-21 Nicole: Ik kan me niet herinneren dat ik iets op papier zou zetten voor reces. Zoals ook op 17 juni gezegd zijn de 
te hanteren normen in sociaal domein politiek gekleurd. In de strategische heroriëntatie wordt gekeken waar je van wilt 
zijn als gemeente en wat je anders of minder/meer wilt doen.  
12-07-21: naar Q4 en Henk vraagt aan Harrie Verbon wat hij precies bedoelt.  
19-07-21: De werkgroep verduidelijkt: De vraag wat de normen op dit moment zijn, is niet politiek – maar feitelijk. 
Wanneer komt nu iemand ergens voor in aanmerking? Henk neemt nog contact op met Harrie Verbon, zodat hier in de 
volgende vergadering op terug kan worden gekomen.  

Henk 

9 26-4-21 26-04-’21: In welke regionale werkgroepen (regio HvB) in het sociaal domein nemen ambtenaren uit Goirle deel? Hoeveel 
geld is de gemeente Goirle kwijt aan de inzet van ambtenaren in regionale werkgroepen? Hoe effectief is deelname aan 
de regionale werkgroepen?  
17-06-21 Nicole: Linda van Gerwen heeft een inventarisatie gemaakt. Dit kunnen we oplepelen. Het effect is lastig aan te 
geven. 
09-07-21: We leveren net als alle gemeenten uren om- niet. We leveren totaal jaarlijks 2100 uur aan regionale projecten 
in sociaal domein.  
19-07-21: De werkgroep wil graag weten welke werkgroepen er zijn. Aan welke werkgroepen nemen mensen uit Goirle 
deel? Wat kost die deelname dan (uren maal uurtarief)? De vraag blijft daarom staan. 

Nicole 



10 7-6-21 Pag. 4 van de bestuursrapportage Goirle. Vragen bij Tabel 1. aantal cliënten ZIN naar verwijzer.   
1. het aantal cliënten met verwijzer huisartsen neemt toe.  Welke maatregelen gaat de gemeente nemen / heeft de 
gemeente ondernomen om de toename te stoppen.  
2. Goirle is in overleg met de huisartsen om verwijzingen te laten lopen via ’t Loket. Wat is de stand van zaken hierbij, wat 
zijn de ontwikkelingen? 
3. Wat is de rol van praktijkondersteuners huisartsen? Hoeveel effect heeft de inzet van praktijkondersteuners huisartsen 
al gehad? 
17-06-21 Nicole: overlegt met de beleidsmedewerker wanneer het antwoord komt. Eventueel na reces. 
09-07-21: vraag is uitgezet naar beleidsmedewerker jeugd  

Nicole 

11 7-6-21 Raadsinformatiebrief / oplegger bestuursrapportage Q4: “Op regionaal niveau zien we dat het aantal unieke cliënten in 
2020 licht is gedaald. We zien echter grote verschillen tussen gemeenten. In de gemeente Goirle is in 2020 geen daling 
van het aantal cliënten te zien, maar juist een stijging ten opzichte van 2019”. Wat is de verklaring van de stijging in 
Goirle? Welke interventies hebben wij gedaan om dit aantal naar beneden te krijgen? 
09-07-21: vraag is uitgezet naar beleidsmedewerker jeugd 

Nicole 

13 7-6-21 In overleg van 28 juni ingaan op LOT. Hoe ver staat het met het LOT? Wat heeft het LOT opgeleverd? Moeten we LOT 
doorzetten? Leanne uitnodigen voor een toelichting. Welke taken en rollen van Liselore gaat zij overnemen. Bouwt zij 
verder aan de monitor? Wat wordt haar aanpak. Hoe kunnen wij zicht en grip krijgen op het sociaal domein en hoe kan zij 
daaraan bijdragen.  
08-06-21: gesprek Ingrid met Leanne en Nicole. Leanne komt de 28e alleen kennis maken.  
17-06-21/ 9-7-2021 Nicole: dit wordt in de planning opgenomen. LOT is onderdeel bij de raadsinfo avond op 21-09 
19-10-21: oordeelsvormende vergadering begroting: cijfers LOT komen bij 2e Burap. Verzoek raad om deze voor 9 
november (besluitvorming begroting) beschikbaar te stellen. 

Leanne 

14 12-7-21 De monitor Jeugd, Wmo en participatie kost ongeveer € 4.000,- per jaar. De werkgroep ondersteunt dit initiatief inclusief 
participatie. Verzoek: een toelichting wat het effect is van de investering in participatie. Het streven is de jeugdmonitor 
21 september in beeld te krijgen. 

Jeroen 

15 19-7-21 De werkgroep wil het proces dat door de werkgroep is doorlopen evalueren. Daarbij is men ook erg geïnteresseerd in hoe 
het proces door de ambtenaren is ervaren.  

Werkgroep 



16 5-10-21 Piet en Theo worden vanuit de werkgroep afgevaardigd voor het gesprek met ambtenaren over de verdere invulling van 
de monitor. Henk en Ineke zijn indien nodig evt. beschikbaar als 3e lid. De lijst met indicatoren vormt de basis voor de 
data die opgenomen moeten worden in de monitor. Is de lijst met indicatoren nog actueel?   
1 of 2 gesprekken voeren voor 1 november. Theo en Piet geven op 1 november de terugkoppeling. Evt. beargumenteren 
waarom indicatoren er niet in zitten. Ingrid vraag aan Jeroen om 2 x een datumvoorstel te doen. 

Piet, Theo, 
Jeroen 

 


