
   
 
 

Concept verslag 1 
maart 

Werkgroep Zicht en Grip op het Sociaal Domein. 

Aanwezig Henk Gabriëls (voorzitter), Stijn van den Brekel, Ineke Wolswijk, Piet 
Verheijen, Theo van der Heijden, Marijo Immink, Nicole Boonmann, Erik 
Roest (Programmateam inkoop 3D regio HvB), Ingrid van Breda (verslag). 

 
 

1. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunten 5 en 6 gaan van de agenda af. 
Daarvoor in de plaats komt uitgangspunten regionale inkoop.  
 

2. Mededeling. Piet geeft aan dat er een uitnodiging is van Sterk huis. Is er interesse in een 
presentatie? Ja, we verbinden het bezoek met de taak van de werkgroep. Daarbij bieden we 
andere fracties de mogelijkheid om mee te gaan. Maximaal 1 lid per fractie. Piet maakt de 
afspraak.  

 
3. Het conceptverslag van 18 januari 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
4. Stukken ter kennisname. 

 
5. Vervolgstap monitor Sociaal domein vervalt. Hiervoor in de plaats komt Uitgangspunten 

regionale inkoop. Toelichting door Erik Roest. De voorzitter geeft aan dat de werkgroep geen 
rol heeft bij de inkoopstrategie, dit is aan de raad. 

 

Erik Roest De raden kunnen de uitgangspuntennotitie bespreken met de wethouders. Dit is 
geen verplichting. Wij vinden het belangrijk om de raden in positie te brengen.  
Met houtskoolschetsen en een praatplaat terugkomen bij de raden zodat zij wensen 
en bedenkingen kunnen meegeven. Het is een collegebevoegdheid maar ook 
belangrijk dat raden hun visie kunnen meegeven.   
Proces: t/m april uitgangspunten vaststellen en de houtskoolschetsen middels 
praatplaten bespreken. Ook Goirle kan zienswijzen indienen. Zie dia proces. Inkoop 
is het punt waar je als raad kan sturen. Eind dit jaar gunnen. Zomer ’22 
implementeren.   

Weth. 
Immink 

De raad kan uitgangspunten vaststellen als ze wil. De raad kan wensen en 
bedenkingen geven bij de schetsen. Inkoop is een bevoegdheid van het college. Voor 
lokale inkoop wordt eenzelfde strategie gevolgd.  

Piet Heeft zorgen over de kwaliteit van zorg. 

Theo Er zijn geen criteria bij de toelating. Hoe zit het met zij-instromers (huisartsen en 
rechtbanken). Hoe zit het met solidariteit en kostenverdeling? 

Erik Wat een cliënt uit jouw plaats afneemt wordt in rekening gebracht. Willen we 
solidariteit bij beschermd wonen? 

Weth. 
Immink 

Bij zij-instromers zijn contacten belangrijk. Cliënten vanuit het medisch circuit evt. 
eerst doorsturen naar de toegang. Kijk of je als raad de beweging naar de voorkant 
kunt inzetten. Daarom is inkoop van maatschappelijk werk en jongerenwerk zo 
belangrijk.  



   
 

Stijn Gaan wij over de inkoop van beschermd wonen? Kunnen de gemeenten bepalen of 
ze aanbesteden of niet?  

Erik Je kan ook subsidiëren. Maar je moet in elk geval een opdracht geven.  

Erik De houtskoolschetsen gaan we opmaken tot praatplaten.  
Taakgericht werken is met een aantal aanbieders aan de slag gaan.  
Nu gaan we voor de SAS procedure. Niet de open house procedure. Dit is techniek.  

Henk Krijgen we een presentatie toegestuurd? 
Verzoek aan de wethouder om namens de werkgroep in de regiegroep aangeven dat 
we deze informatie besproken willen hebben in de raad.  

Weth. 
Immink / 
Nicole 

De hele raad krijgt de presentatie toegestuurd. Misschien deze eerst nog op de 
Goirlese situatie aanpassen. 

Ineke We gaan het aantal zorgaanbieders terugbrengen. Wat als je als cliënt een goede 
relatie hebt met jouw zorgaanbieder, hoe kan je een goed vervolg garanderen? Hoe 
waarborgen we cliënttevredenheid? 

Erik Er zou een overgangsperiode moeten komen. PGB aanbieden zou kunnen.  
Eventueel ook met een financiële overgangsregeling rekening houden.   

Weth. 
Immink 

Is een presentatie goed voor de raad?  
 

Voorzitter Ja, de opzet is prima. Graag in een lager tempo. 

 

6. Reactie van ambtenaren en wethouder op overzicht vragen en afspraken van de werkgroep. 

Dit agendapunt vervalt. 

 

7. Wat kan de werkgroep terugkoppelen aan de gemeenteraad. Volgende keer op de agenda. 

De werkgroep stelt een soort raadsinformatiebrief op. Balans opmaken. Effect werkgroep is 

vooral aanjagen, meer dan voor elkaar krijgen. Verzoek aan iedereen om resultaten te mailen 

aan Henk, die maakt daar een verhaal van. De reactie op vragen betrekken bij deze brief.  

8. Planning.  
- 15 maart: brainstormsessie normstelling o.b.v. ambtelijke voorbereiding? Punten 5 

en 6 naar 15 maart?   
- 5 april: toelichting 1 of 2 indicatoren. Verzetten i.v.m. Pasen. 
- 26 april: toelichting 1 of 2 indicatoren. 
- 17 mei: toelichting 1 of 2 indicatoren. 
- 7 juni: toelichting 1 of 2 indicatoren. 
- 28 juni: toelichting 1 of 2 indicatoren. 

 
9. W.v.t.t.k. Verzoek van Ingrid om vanwege de tijdsdruk op de griffie voortaan alleen afspraken 

en toezeggingen te noteren i.p.v. een volledig verslag. De werkgroep gaat hiermee akkoord.   
 


