
   
 
Conceptverslag 7 juni  

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

Verheijen, Theo van der Heijden, Ingrid van Breda (verslag).  
Bericht van 
verhindering van  

Marijo Immink, Tess van de Wiel, Nicole Boonmann. 

 
1. Opening en vaststelling agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Mededelingen. 
 

3. Vaststellen conceptverslag 17 mei 2021.  
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 
 

4. Ter bespreking Bestuurrapportage Jeugd gemeente Goirle Q4 2020 en Bestuurrapportage 
Jeugd regio HvB Q4 2020. Zijn er vragen of opmerkingen te maken naar aanleiding van deze 
rapportages? 

 

Naar overzicht 
van vragen en  
afspraken 

Pag. 4 van de bestuursrapportage Goirle. Vragen bij Tabel 1. aantal cliënten ZIN 
naar verwijzer.   
1. het aantal cliënten met verwijzer huisartsen neemt toe. Welke maatregelen 
gaat de gemeente nemen / heeft de gemeente genomen om de toename te 
stoppen.  
2. Goirle is in overleg met de huisartsen om verwijzingen te laten lopen via ’t 
Loket. Wat is de stand van zaken hierbij, wat zijn de ontwikkelingen? 
3. Wat is de rol van praktijkondersteuners huisartsen? Hoeveel effect heeft de 
inzet van praktijkondersteuners huisartsen al gehad?  

Naar overzicht 
van vragen en  
afspraken 

Raadsinformatiebrief / oplegger bestuursrapportage Q4: “Op regionaal niveau 
zien we dat het aantal unieke cliënten in 2020 licht is gedaald. We zien echter 
grote verschillen tussen gemeenten. In de gemeente Goirle is in 2020 geen daling 
van het aantal cliënten te zien, maar juist een stijging ten opzichte van 2019”. 
Wat is de verklaring van de stijging in Goirle? Welke interventies hebben wij 
gedaan om dit aantal naar beneden te krijgen?  

 
 

5. Terugkoppeling gesprek petit comité.  

Piet Heeft verslag gemaakt. De werkgroep ervaart weinig begrip en medewerking. De 
werkgroep twijfelt of deze werkgroep het juiste instrument is om zicht en grip te 
kunnen bewerkstelligen. De afspraak is gemaakt om door te gaan tot december.  

Afspraak De voorzitter heeft 7 juni met Nicole gebeld. Verzoek: zorg dat je de monitor 
verder ontwikkelt en geef de planning daarbij. Organisatie en werkgroep gaan 
gezamenlijk de raad informeren. Direct na het zomerreces. Op 21 september?  

Afspraak LOT heeft minder zicht en grip dan zij ons doen geloven. In ons volgend overleg 
hier op ingaan. Hoe ver staat het met het LOT? Wat heeft het LOT opgeleverd? 
Moeten we LOT doorzetten? 28 juni Leanne uitnodigen voor een toelichting.   



   
 

Welke taken en rollen van Liselore gaat zij overnemen. Bouwt zij verder aan de 
monitor? Wat wordt haar aanpak. Hoe kunnen wij zicht en grip krijgen op het 
sociaal domein en hoe kan zij daaraan bijdragen.  

 

 

6. Aanwijzen 2 leden van de werkgroep die samen met de ambtenaren de vragen een voor een 

doornemen. Doel is te komen tot de door ons gevraagde antwoorden op de openstaande 

vragen. In het overleg met wethouder en afdelingshoofd is dat afgesproken. Wie stelt zich 

beschikbaar? 

Afspraak Ineke, Stijn en Ingrid. Piet maakt een schriftelijke voorbereiding, ook over de 
vragen die wel beantwoord zijn maar nog niet naar tevredenheid. Evt. extra 
kolom invoegen. Ingrid maakt de afspraak.  
De intentie van de werkgroep is dat vragen van de lijst kunnen. Aan Nicole 
doorgeven dat de werkgroep het gesprek met betreffende beleidsmedewerkers 
wil voeren.  

 
7. Zijn er nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van de op 19 april gepresenteerde 

monitor sociaal domein? Wordt de monitor afgemaakt? 

Vraag / 
afspraak 

Wanneer wordt de volgende stap gezet met de monitor? Wanneer kunnen we 
dat verwachten. Staat dit volgende keer op de door de ambtenaren op te stellen 
planning? Monitor agenderen voor volgende vergadering.  

 
8. Concept raadsinformatiebrief Update werkgroep (terugkoppeling werkgroep aan de raad).  

Afspraak Eerst de planning beoordelen, daarna pas de terugkoppeling van de werkgroep 
aan de raad afronden. 

 
9. Planning:  

Afspraak Er komt een nieuwe door de ambtenaren op te stellen planning van te bespreken 
onderwerpen tot december 2021. 

 
10. W.v.t.t.k.  

Afspraak 28 juni agenderen meekijken met opzet beeldvormende avond beleidsvisie 
sociaal domein 7 september. Toelichting -zoals met de startnotitie- door Simone 
Tromp.  

Afspraak Vragen toevoegen met datum en agendapunt aan overzicht van vragen/ 
afspraken.  

 


