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Ter discussie is gebracht of de werkgroep wel het juiste instrument is om de raad van voldoende 
zicht en grip op het sociaal domein te voorzien? 
Het antwoord op deze vraag hangt nog in de lucht. Gezien de nog korte raadsperiode stellen Henk en 
ik voor om deze rit gewoon af te werken en de werkgroep in december dit jaar op te heffen. 
 
We moeten constateren dat de samenwerking vaak moeizaam gaat door het gebrek aan 
communicatie. Zoals nu ook weer: er is weer op het laatst een bericht van verhindering 
binnengekomen  dat wethouders en ambtenaren niet kunnen meedoen aan het overleg van 7 juni. 
Het niet meedoen aan de vergadering van 7 juni vertraagt het geheel qua informatievoorziening aan 
de werkgroep. 
 
We hebben nogmaals benadrukt dat wij er van uitgaan dat wij als werkgroep worden meegenomen 
door de ambtenaren en wethouders in de zoektocht naar meer zicht en grip op het sociaal domein.  
De ambtenaren ervaren onze opstelling meer als wij vragen en hun antwoorden. 
 
Er komt een nieuwe door de ambtenaren op te stellen planning van te bespreken onderwerpen tot 
december 2021. Deze blijven echter op de maandagen om 15:30 u. 
 
In deze laatste paar maanden van dit jaar gaan we toewerken naar het informeren van de Raad hoe 
het met het Sociaal Domein in Goirle gesteld is. 
 
Nog steeds zijn er antwoorden op eerder gestelde vragen nodig om duidelijkheid te verschaffen. 
Daarom is afgesproken om twee leden van de werkgroep samen met de ambtenaren de vragen stuk 
voor stuk door te nemen. 
 
We stellen voor om dit 7 juni a.s. met elkaar te bespreken in ons volgende overleg. 
 
Tot zover, 
 
Lid Werkgroep. 
Piet Verheijen 
 
 


