
   
 
Concept verslag  

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

Verheijen, Theo van der Heijden, Nicole Boonmann, Jeroen de Roos, Leanne 
van Tilborg, Ingrid van Breda (verslag).  

Datum en tijd 28 juni 2021, van 15:30 uur tot 17:00 uur in de raadzaal  

 
 

1. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld  
2. Mededelingen.  

- Er komt nog geen toelichting op de opzet voor de beeldvormende avond over de 
beleidsvisie sociaal domein op 7 september.  

- Voorstellen Leanne van Tilborg. Functie: beheersmaatregelen implementeren, 
borgen en aanjagen.  

- Voorstellen Jeroen de Roos. Functie: teamleider team leeftijd 27-67 / lokale inkoop.  
 

3. Het verslag van 7 juni 2021 wordt gewijzigd vastgesteld.  
Opmerking LOT ‘dan zij ons doen geloven’ wijzigen in ‘dan verwacht’.  

 
4. Stukken ter kennisname. 

 
5. Terugblik overleg ambtenaren (Jeroen en Nicole) en leden werkgroep (Stijn, Ineke en Ingrid).  

Monitor Goirle herstructureren en overstappen op het model Dongen?  

 

Afspraak  Jeroen werkt onderdeel Jeugd uit voor Goirle, naar het voorbeeld van de 
monitor van Dongen. Volgende keer dashboard jeugd met de werkgroep  
bespreken. Als het niet lukt dan laat Nicole dit weten.   

 

6. Voorbereiding raadsinformatieavond van organisatie en werkgroep.  

Voorgestelde planning van Nicole, uitgaande van een raadsinformatieavond op 21 

september. Voorbereiding voor 21 september ligt met name bij de organisatie, minder bij de 

werkgroep. Werkgroep reageert richting Henk of de planning akkoord is. Mogelijk wordt nog 

een overleg met alleen de leden tussendoor gepland.  

12 juli:   beleidsvisie sociaal domein en normaliseren 

30 aug:  inkooptrajecten regio en lokaal, maatpact (Ingrid is verhinderd) 

13 sept:  LOT beheersmaatregelen en monitoring 

20 sept: idem, laatste voorbereiding tot 16:30u i.v.m. regiegroep? 

21 sept: indien haalbaar, monitor jeugd presenteren  

 

7. Vragen of opmerkingen naar aanleiding van de op 19 april gepresenteerde monitor sociaal 
domein worden nu niet besproken.   
 
 
 



   
 

8. Planning najaar:   
4 oktober (regiegroep op 27 sept) 
1 november (herfstvakantie van 23 t/m 30 oktober) 
22 november 
13 december 
 

9. W.v.t.t.k.  
  
 


