
   
 
Conceptverslag 22 november  

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

Wolswijk, Theo van der Heijden, Tess van de Wiel, Jeroen de Roos, Rinaldo 
Hongens, Yske Loomans, Ingrid van Breda. 

Datum en tijd 22 november 2021, van 15:30 uur tot 17:00 video-vergaderen  

 
1. Opening en vaststelling agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Als eerste wordt agendapunt 6 behandeld.  
 

2. Mededelingen  
- Volgend overleg is op 13 december. 

- Er zijn geen andere mededelingen. 

3. Vaststellen conceptverslag 1 november   
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Stukken ter kennisname  
- beantwoording van de vragen behorende bij Prognose jeugd Q2 

Henk Vraagt een toelichting op het antwoord bij vraag 3.4 en vraag 4: Valt er iets 
te zeggen over de hoogte van de nagekomen baten over 2020?  

Jeroen Nee, hierover kunnen we niets melden omdat deze cijfers niet door de 
regio worden verstrekt. De nagekomen baten worden meegenomen in de 
totale afrekening. 
Tilburg controleert of de zorg is verleend. De vraag ligt bij financiën om het 
overzicht te geven. Jeroen zet nog eens uit dat de werkgroep die 
onderbouwing wil hebben.  

 

5. Welke indicatoren komen terug in de monitor? 

Jeroen De Online monitor van Van Dam en Oostbaan is niet beschikbaar. Plannen 
we een nieuwe afspraak in of vragen we toegang om de monitor 2 weken 
open te zetten voor de werkgroep? 

Afspraak De monitor wordt plenair op 13 december besproken en wie wil maakt  
nog een afspraak met Jeroen. 

 

6. Klantreis Persoonsgebonden Budget (PGB) schetsen zodat de werkgroep dieper inzicht krijgt 

in de soorten behandelingen waar het bij PGB om gaat. Door Yske Loomans. 

Er worden geen vragen gesteld n.a.v. de presentatie. De presentatie is toegevoegd aan het 

 raadsinformatiesysteem.  

  

7. Voorbereiden eindevaluatie op basis van concept Ingrid en Henk. 

Door naar een volgende keer, niet 13 december maar in januari.  



   
 

8. Overzicht van vragen en afspraken 2 november. 

Het overzicht wordt bijgewerkt. 

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

Datum voor de werkgroep plannen in de 1e of 2e week van januari.  
 
 


