
Werkgroep Zicht op Grip op het sociaal domein Goirle 
 
De werkgroep heeft vragen gesteld over een aantal activiteiten in het sociaal domein van de  
Gemeente Goirle en dit in relatie tot een benchmark met de gemeente in Hart van Brabant. 
 
Format voor uitvragen van informatie: 
 
Soort voorziening: Bijvoorbeeld Huishoudelijk hulp 
 
 
De vragen die wij graag in een benchmark beantwoord willen zien zijn: 
 

1. Welke uitgangspunten worden genomen bij de toelating van een voorziening 
Bijvoorbeeld: Eigen kracht (wat kan men zelf nog) 
  Hulp van inwonend meerderjarigen of kinderen van een bepaalde leeftijd 
  Hulp van derden 
  Hulpmiddel 
  Duur van voorziening 
  Soort bewoning (veel trappen etc.) 
  Financieel draagkracht 
  Budgetplafond 
  Wachtlijst (Hoe dringend is de hulp nodig) 
  Op grond van voorzienbaarheid 
  Het inrichten van een algemene voorziening om de eigen kracht te stimuleren 
 

2. Aantal inwoners 2016 2017 2018 2019 2020 
   

 
3. Kunt u een indeling leveren hoeveel en in welke leeftijdscategorie de voorziening wordt geleverd. 

Bijvoorbeeld :  
0-19 jaar  20 – 64 jaar  65 – 74 jaar meer dan 75+  Totaal 

 
4. Wat is de instroom en uitstroom  en het aantal toegekende hulp van  de afgelopen 5 kalenderjaren 

Bijvoorbeeld: 
 Jaar    2016 2017 2018 2019 2020 
 Begin stand 
 Toegekende aanvragen 
 Uitstromers 
 Eindstand 
 

5. Hoeveel kortdurende hulpvragen en hoeveel langdurende hulpvragen  zijn er geweest in de jaren 
< dan 1 maand    2016 2017 2018 2019 2020 
≥ dan 1 maand en < 3 maanden 
≥ dan 3 maand en < 6 maanden 
≥ dan 6 maand en < 9 maanden 
≥ dan 9 maand en < 12 maande 

 
6. Wat is het aantal hulpvragen in uren per week: 

Bijvoorbeeld: 
< 3 uur     = 3 uur  ≥ 4 - 5≤ uur    > 5 - 10≤ uur    > 10 - 20≤ uur    > 20 uur    

 
7. Wat bedragen de kosten per jaar 

Jaar    2016  2017  2018  2019 
 2020 

 
  



8. Welke beheersmaatregelen zijn nu van toepassing? 
 

 
9. Welke beheersmaatregelen  kunnen nog toegepast worden? 

 
10. Welke indicatoren kunnen hier gehanteerd worden? 

 
 

 
 
 


