
   
 
Concept verslag 14 december 

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

Verheijen, Theo van der Heijden, Marijo Immink, Piet Poos, Nicole 
Boonmann, Liselore Nabben, Ingrid van Breda (verslag). 

 
 

1. Opening en vaststelling agenda. 
Piet Poos Vraagt om eerst te beginnen met agendapunt 6, dan agendapunt 5 en 

vervolgens de rest van de agenda. 
Voorzitter Stelt de gewijzigde agenda vast.  

 
2. Vaststellen conceptverslag 7 december 2020. 

Voorzitter Verzoek aan Ingrid om de leden van de werkgroep per mail te vragen of zij 
het conceptverslag kunnen goedkeuren en schriftelijk vaststellen. 

 
3. Er zijn geen stukken ter kennisname. 

 

4. Bespreking 1e plaat monitor Jeugd. Toelichting door Liselore Nabben. 

Verzoek van de werkgroep:  

- in de monitor vermelden naar welke indicatoren de tekst verwijst.  

- visualisering van het digitaal dashboard, niet alleen tekst.  

- in een planning aangeven welke 1 of 2 indicatoren per overleg worden toegelicht. 

Liselore Het totaal sociaal domein is de paraplu die boven de 3 domeinen hangt. 
Een uitsplitsing naar landelijk, regionaal en lokaal beleidskader is niet aan de 
orde. Alleen in het kader van jeugdhulp is wel sprake van landelijke en 
regionale inkoop van zorg.  

Werkgroep Met de toevoeging landelijk wordt bedoeld hoe verhoudt Goirle zich tot  
andere gemeenten? Wat kunnen we leren van anderen? Hoe ziet onze 
poortwachtersfunctie er in vergelijking met andere gemeenten uit? Bij 
vergelijkingen oppassen dat we geen appels met peren gaan vergelijken.  

Liselore Had het landelijk beleid anders geïnterpreteerd. Een benchmark met 
vergelijkbare gemeenten kan worden opgenomen in de monitor. Als je 
verschillen ziet, dan gericht bij die andere gemeente gaan kijken en naar 
aanleiding van de verschillen het gesprek aangaan. Ook regionale cijfers 
kunnen worden opgenomen. 

Marijo WMO begeleiding doen we ook regionaal. Ook de regio heeft een 
dashboard en dit kan gedeeld worden. Als je de Goirlese inzet vergelijkt met 
de inzet in de regio dan blijkt dat Goirle in de middenmoot zit.  

Werkgroep Bij de Jeugdwet zien we het aantal unieke cliënten per voorziening. Dit zegt 
wel iets over de ontwikkeling van de aantallen, maar het zegt nog niets over 
de kosten. 



   
 

Kan in het dashboard een extra kolom worden opgenomen met daarin een 
percentage van de kosten, zodat we in 1 oogopslag de verhouding kunnen 
zien? Als er sterke afwijkingen zijn in aantallen of in geld dan wil de 
werkgroep aan de bel trekken. Wie maakt analyses en interpretaties van 
gegevens? 

Piet Poos 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 De vraag is wanneer je je druk moet maken over de aantallen en wanneer 
over de kosten.   
Voor 2018 en 2019 kunnen we een beeld neerzetten. Voor 2020 is het nog 
lastig. De analyse waar nu om gevraagd wordt kunnen we nog niet goed 
geven. Het hangt ook af van de kwaliteit van de prognoses. 
De ambtenaren maken analyses en interpretaties van gegevens. Bij grote 
afwijkingen komen zij terug bij de werkgroep. 

Voorzitter De werkgroep heeft vertrouwen in de deskundigen en zal niet steeds 
gedetailleerde vragen stellen aan het LOT. Maar als de werkgroep zorgen 
heeft, over aantallen of kosten, dan zal ze daar kritisch op blijven.  

Liselore De intensiteitencurve bij maatwerkarrangementen laat een trend zien. Er is 
een verschuiving naar lichtere intensiteiten. Dit onderscheid wordt nu  
gemaakt voor maatwerkarrangementen. De overige voorzieningen 
worden nu niet ingedeeld naar zwaarte van de zorg, maar dat kunnen we in 
een volgende sessie verder uitdiepen.   

Liselore De sterke stijging bij WMO begeleiding heeft vooral te maken met het 
afschaffen van de poetsbon en de invoering van het abonnementstarief.  
Ook hier zal nog een kolom of tabel met euro’s naast worden gezet.  

Liselore Normstelling vindt plaats op het niveau van uitvoering en op het niveau van 
de zorgaanbieder. Het programma van eisen is het moment om normen te 
stellen aan de zorgaanbieder aan de hand van indicatoren en doelstellingen. 
Normstelling is een politieke keuze. De raad kan doelstellingen en kaders 
meegeven bij bijvoorbeeld de beleidsvisie sociaal domein, de 
omgevingsvisie en de P&C cyclus.  

Werkgroep Hoe kijken jullie aan tegen de motie Hilvarenbeek? Is het een goed idee als 
de werkgroep via de raad druk uitoefent op de regio? En uitgangspunten 
formuleert in de richting van de regio? De raad moet niet op de stoel van de 
wethouders gaan zitten, maar kan wel financiële en inhoudelijke kaders 
meegeven.  
Als de raad de uitgangspunten van de regio wil vaststellen dan is de vraag 
vanuit de regio om dit te doen vóór 19 februari. Het vaststellen is niet 
verplicht. Vaststelling door de raad staat niet op de planning van de 
regiegroep van 14 december.  

Nicole De motie Hilvarenbeek betreft de uitgangspunten voor de regio. Sommige 
raden gaan het vaststellen, andere raden nemen er kennis van.  

Marijo Vindt het geen goed idee als de werkgroep via de raad druk uitoefent op de 
regio. Goirle gaat beginnen met de aanbesteding. De participatieraad is 
daarbij betrokken. De uitgangspunten komen eerst in college en kunnen 



   
 

daarna worden gedeeld met de werkgroep. Indien de raad het nodig vindt 
om het te agenderen, dan kan dat altijd.   

Liselore De grootste toegevoegde waarde bij normstelling betreft: ‘Wat vindt je als 
Goirle belangrijk’? En ‘Wat versta je onder clienttevredenheid’?   
Met doelstellingen en normen kunnen kaders worden meegeven aan het 
college.  

 

5. Bespreking vragen van de werkgroep met wethouders en ambtelijke organisatie. De vragen 

zijn vooraf toegestuurd. Zie separate bijlage. 

Piet Poos Ziet aan de hand van de gestelde vragen dat de werkgroep worstelt om 
zicht en grip te krijgen. Piet stelt voor om iedere vergadering eenzelfde 
agenda te handhaven. Dit biedt structuur. Daarbij het dashboard als 
uitgangspunt nemen. Vaste agendapunten: 

• Welke ontwikkelingen hebben op de 3 domeinen Jeugdwet, WMO 
en participatie plaatsgevonden. 

• Toelichting vervolgstap dashboard met verwijzing naar een of twee 
indicatoren. 

• Welke nieuwe beheersmaatregelen zijn genomen en wat zijn de 
effecten.  

Werkgroep Op zich akkoord met dit voorstel. De werkgroep geeft daarbij aan dat zij  
onafhankelijk is en zelfstandig wil kunnen blijven opereren.  

Voorzitter De werkgroep gaat over zijn eigen agenda. We hebben ook een aantal 
overleggen met uitsluitend raadsleden, zonder ambtenaren en bestuurders.  
Op termijn akkoord met een vastere agenda, maar nu zijn we nog niet 
zover. Eerstvolgende keer kunnen we dit wellicht bespreken. 

 

6. Bespreking begroting en aangenomen amendement (verzoek Nicole).  

Piet Poos Begrijpt niet goed wat er is gebeurd. Zou het kunnen dat het amendement 
uit deze werkgroep is gekomen? Piet zit hier mee en vraagt zich af wat hij 
hier in de werkgroep heeft gezegd.  

Werkgroep In een overleg met de coalitiepartijen is door een fractievoorzitter gezegd 
dat hij of zij had vernomen dat het niet het grootste probleem zou zijn een 
extra bezuiniging van € 250.000 te halen.  
Het amendement is een politiek besluit. Er is geen signaal om extra te 
bezuinigen uit de werkgroep gekomen. In de werkgroep is gezegd niet in te 
grijpen in de € 775.000,- . 
In het overleg van 23 november heeft de werkgroep over het amendement 
gesproken. Piet vond de bezuiniging niet reëel en was vanwege het 
amendement aanvankelijk van plan om met de werkgroep te stoppen. Het 
gevoel leefde dat het niet langer mogelijk is de ambtenaren nog recht in de 
ogen te kunnen kijken. 

Voorzitter Staat niet toe dat op de man wordt gespeeld.  



   
 

Piet Poos / Nicole Constateert dat het amendement dus niet uit de werkgroep komt. Is blij dat 
deze kou uit de lucht is en dat dit kan worden afgesloten.  

 

7. Planning 
- 18 januari: vervolgstap monitor Jeugd? Nog afstemmen met Nicole en Liselore. 

Indien niet haalbaar dan overleg werkgroep zonder ambtenaren en bestuurders.  
- 8 februari: vervolgstap monitor Jeugd? inkoop notitie evt. gekoppeld aan motie?  
- 15 maart: ? 

 
 

8. W.v.t.t.k.  
 


