
13-12-‘21 Overzicht van vragen en afspraken van Werkgroep Zicht en grip op het sociaal domein  
Grijs gemaakte vragen en afspraken zijn afgewerkt en komen volgende keer niet terug op het overzicht.  

Nr. Datum  Wat Wie en 
wanneer 

1 18-01-
21 

Harrie Verbon: “Voor zicht en grip op het sociaal domein zouden normen kunnen worden geformuleerd”. Kunnen we 
een brainstormsessie over normstelling houden? Met Nicole en wethouder Poos erbij. 1 vergadering niets anders dan 
deze brainstormsessie. Vragen of de ambtenaren dit willen voorbereiden. 
Liselore 19-4-21: Tijdens de raadswerkgroep in december is een korte toelichting gegeven op normstelling. In de 
rapportage “Grip op het sociaal domein” is een nadere uitleg opgenomen van het belang van concrete doelstellingen 
waarin de norm is verwerkt. De indicatoren – aan de hand waarvan deze monitor tot stand komt – zijn vervolgens de 
meters waarin de stand van zaken kan worden afgelezen. Voorgesteld wordt daarom om de discussie over normstelling 
te verbinden aan enerzijds de visie op het sociaal domein en anderzijds de verdere verdieping per indicator. 
17-06-21 Jeroen: wat kunnen we minder of anders doen. Dit is onderdeel van de strategische  heroriëntatie.  
Nicole: Normen worden politiek vastgesteld. Nicole zet voor het reces iets op papier. 
09-07-21 Nicole: Ik kan me niet herinneren dat ik iets op papier zou zetten voor reces. Zoals ook op 17 juni gezegd zijn de 
te hanteren normen in sociaal domein politiek gekleurd. In de strategische heroriëntatie wordt gekeken waar je van wilt 
zijn als gemeente en wat je anders of minder/meer wilt doen.  
12-07-21: naar Q4 en Henk vraagt aan Harrie Verbon wat hij precies bedoelt.  
19-07-21: De werkgroep verduidelijkt: De vraag wat de normen op dit moment zijn, is niet politiek – maar feitelijk. 
Wanneer komt nu iemand ergens voor in aanmerking? Henk neemt nog contact op met Harrie Verbon, zodat hier in de 
volgende vergadering op terug kan worden gekomen.  

Henk 



2 26-4-21 26-04-’21: In welke regionale werkgroepen (regio HvB) in het sociaal domein nemen ambtenaren uit Goirle deel? Hoeveel 
geld is de gemeente Goirle kwijt aan de inzet van ambtenaren in regionale werkgroepen? Hoe effectief is deelname aan 
de regionale werkgroepen?  
17-06-21 Nicole: Linda van Gerwen heeft een inventarisatie gemaakt. Dit kunnen we oplepelen. Het effect is lastig aan te 
geven. 
09-07-21: We leveren net als alle gemeenten uren om- niet. We leveren totaal jaarlijks 2100 uur aan regionale projecten 
in sociaal domein.  
19-07-21: De werkgroep wil graag weten welke werkgroepen er zijn. Aan welke werkgroepen nemen mensen uit Goirle 
deel?  
22-11-21: De vraag betreft niet ‘Wat kost die deelname (uren maal uurtarief)’? De vraag betreft wel ‘waar hebben we 
invloed’ en in hoeveel werkgroepen zit wel of geen afvaardiging uit Goirle.  
13-12-21: Medewerkers zijn in totaal 77 uur per maand in de regio actief voor de uitvoering sociaal domein. Een 
overzichtje wordt gemaakt en gedeeld met de werkgroep. 

Nicole 
Jeroen 

3 7-6-21 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 ondernomen 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? 
17-06-21 Nicole: overlegt met de beleidsmedewerker wanneer het antwoord komt. Eventueel na reces. 
09-07-21: vraag is uitgezet naar beleidsmedewerker jeugd.  
01-11-21: er komt / is een nieuwe medewerker Jeugd.   
22-11-21: De interim medewerker jeugd is begonnen, de vraag wordt daar uitgezet.  

Nicole 
Jeroen 

4 7-6-21 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? 
09-07-21: vraag is uitgezet naar beleidsmedewerker jeugd.  
1-11: We zijn anders en meer gaan registreren, daardoor lopen de aantallen op. Reactie / aanvulling komt nog. 
22-11-21: De interim medewerker jeugd is begonnen, de vraag wordt daar uitgezet. 

Nicole 
Jeroen 



5 19-7-21 De werkgroep wil het proces dat door de werkgroep is doorlopen evalueren. Daarbij is men ook erg geïnteresseerd in hoe 
het proces door de ambtenaren is ervaren.  
1-11-21: ambtenaren / medewerkers leveren bij de eindevaluatie een korte inbreng.  
22-11-21: svp ook de ervaringen van Tess, Nicole en Liselore Nabben opvragen.  
Nicole levert deze bijdrage aan voor de kerst.  

Nicole, Tess? 

6 1-11-21 Het voorstel is om 2x per jaar de monitor met een analyse op te leveren, in maart en in september. Hoe wordt de 
monitor gepresenteerd?  
• In een raadsinformatiebrief?  
• De monitor rondsturen en daarna de vragen bespreken?  
• Presentatie in een beeldvormende avond en daar de afwijkingen bespreken? Zoeken naar werkbare modus.  
In maart ’22 monitor presenteren aan huidige raad? Of aan de nieuwe raad en in het startprogramma meenemen? 
22-11-21: de monitor zal vooral gericht zijn op informatievoorziening, vandaar dat de monitor in maart en in september 
wordt gepresenteerd. De raad kan met deze informatie sturen bij de perspectiefnota en de begroting.  
13-12-21: vijf medewerkers vormen een groepje om de monitor te vullen. 2x per jaar, eind maart + september wordt de 
monitor gepresenteerd.  
In 2022: Jeugdmonitor in februari ‘22 aan de raad presenteren. In september met WMO en participatie erbij.  
Ingrid dient verzoek in bij de regiegroep van 31 januari. Voorkeur, zo laat mogelijk in februari.   

Jeroen en  
griffie 

7 1-11-21 Henk en Ingrid maken een concept, dit wordt volgende vergadering geagendeerd. 
22-11-21: op 19 november was de 1e afspraak. 9 december 2e afspraak. Dit komt in januari terug op de agenda.   

Henk en 
Ingrid 

8 1-11-21 Bij het startprogramma voor de nieuwe raad het sociaal domein aan de hand van een casus toelichten. 
13-12-21: Ingrid heeft het bij het overleg gemeenteraadsverkiezingen onder de aandacht gebracht. Het is opgenomen op 
de groslijst startprogramma raad 2022 - 2026 

Jeroen en 
griffie 

 


