
   
 
Concept verslag 12 juli  

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

Heijden, Nicole Boonmann, Jeroen de Roos, Simone Tromp, Ingrid van Breda 
(verslag).  

Bericht van 
verhindering van  

Ineke Wolswijk, Marijo Immink, Tess van de Wiel. 

 
 

1. Opening en vaststelling agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Mededelingen.  
 

3. Vaststellen conceptverslag 28 juni 2021.  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Stukken ter kennisname. 
 

5. Toelichting beleidsvisie sociaal domein en opzet beeldvormende avond 7 september door 

Simone Tromp.  

Afspraak  De beleidsvisie gaat volgende week naar het college en daarna via de griffie 
naar de werkgroep / de raad. 

 

6. Voorbereiding raadsinformatieavond van organisatie en werkgroep (planning: beleidsvisie 

sociaal domein en normaliseren).  

 

Rol 
werkgroep 

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. De werkgroep maakt een voorzet en deelt voor 28 juli de opzet 
voor een draaiboek met Nicole en Jeroen.  

Rol 
ambtelijke 
organisatie 

De ambtelijke organisatie maakt een voorzet op de andere onderdelen uit 
de planning. Voor 21 september een draaiboek maken met een tijdsplanning 
en actiepunten. Uiterlijk 28 juli het draaiboek rechtstreeks delen met de 
werkgroep.   

 

 

7. Bespreking dashboard Jeugd, naar het voorbeeld van de monitor van Dongen.  

Afspraak De monitor Jeugd, Wmo en participatie kost ongeveer € 4.000,- per jaar.  
De werkgroep ondersteunt dit initiatief inclusief participatie. Verzoek: een 
toelichting wat het effect is van de investering in participatie. Het streven is 
de jeugdmonitor 21 september in beeld te krijgen. 

 



   
 

8. Overzicht van vragen en afspraken.  

Afspraak 19 juli om 13:00u overleg in A207 met alleen leden van de werkgroep.  
Twee agendapunten: 

• Bespreking overzicht vragen en antwoorden, wat kan van de lijst af. 

• Draaiboek  21 september 

 

9. Planning, uitgaande van een raadsinformatieavond op 21 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?) 
21 sept  : raadsinformatieavond (monitor jeugd presenteren)  
4 oktober (regiegroep op 27 sept) 
1 november (herfstvakantie van 23 t/m 30 oktober) 
22 november 
13 december 
 
Afwezigheid vakantieperiode 
Ineke 3 t/m 17 september 
Theo 13 t/m 27 september 
Henk  eind augustus t/m begin september  
Stijn  24 t/m 29 augustus 
Ingrid 14 t/m 29 juli en 23 aug t/m 3 september 
 
 

10. W.v.t.t.k.  
Geen opmerkingen 


