
   
 
Conceptagenda 20 september  

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

Wolswijk, Theo van der Heijden, Nicole Boonmann, Jeroen de Roos, Tess 
van de Wiel, Ingrid van Breda 

CC Leanne van Tilborg, Berry van ’t Westeinde. 

Datum en tijd 20 september 2021, van 15:30 uur tot 17:00 uur in A009 

 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
 

2. Mededelingen  
 

3. Vaststellen conceptverslag 13 september   
 

4. Stukken ter kennisname 
 

5. Overzicht van vragen en afspraken 13 september 

 

6. Voorbereiding beeldvormende avond van organisatie en werkgroep  

 

Draaiboek 28 september 

Rol 
werkgroep 
 
 

15 minuten: Toelichten rol werkgroep aan de raad.  
Doelen uit raadsvoorstel afpellen, wat hebben we gehaald, wat niet. De 
werkgroep geeft een verantwoording aan de raad. Waar hebben de 
werkgroep en de ambtelijke organisatie elkaar gevonden. Incl. proces, 
voortgang en vervolg. 
De werkgroep maakt een voorzet en deelt de opzet op 17-9 met Nicole en 
Jeroen.   

Rol 
ambtelijke 
organisatie 

Programma beeldvorming stand van zaken Sociaal Domein 
28 september 2021 
 
20.45  Inleiding door de voorzitter 
 
20.50  Presentatie – de onderdelen van beheersing  
Door middel van een presentatie geven we een toelichting op de stand van 
zaken op de volgende pijlers die samen voor beheersing in het Sociaal 
Domein moeten zorgen.  

- Visie 
- Inkoop 
- Beheersmaatregelen  
- Nieuwe ontwikkelingen die op ons af komen 

 
21.30 Infomarkt beheersmaatregelen 



   
 

Een aantal beheersmaatregelen worden gepresenteerd. Er is de gelegenheid 
om informatie te krijgen en vragen te stellen over de projecten en 
activiteiten. We hopen dat u op die manier een beeld krijgt van wat we doen 
om beheersing in het sociaal domein te realiseren 
  
22.30  Afsluiting 
 

 

 

Opmerkingen Ingrid 13-9 (geen reactie op ontvangen):  

In de tijdsplanning mis ik een paar onderwerpen: 

• De voorzitter van de werkgroep heeft een kwartier om verantwoording af te leggen 

• De wethouder is in dit programma niet opgenomen. Wil zij nog iets zeggen? 

• Waar zit de monitor Jeugd van Jeroen in dit programma?  

 

7. Planning ter voorbereiding op beeldvormende avond op 28 september. 
28 juni  : proces voorstel, planning, mogelijke opzet en rolverdeling bespreken 
12 juli  : beleidsvisie sociaal domein en normaliseren 
30 aug   : inkooptrajecten regio en lokaal, maatpact 
13 sept  : LOT beheersmaatregelen en monitoring 
20 sept  : idem, laatste voorbereiding (tot 16:30u i.v.m. regiegroep?) 
28 sept  : raadsinformatieavond (monitor jeugd presenteren)  
4 oktober  (regiegroep op 27 sept) 
1 november   (herfstvakantie van 23 t/m 30 oktober) 
22 november 
13 december 
 

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

Namens de voorzitter, 
Henk Gabriels 


