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Kennisnemen van 
de wijze waarop het college uitvoering geeft aan de zienswijze van de raad op de uitvoeringsagenda 
2022-2026. 
 
 Inleiding 
Op 8 maart 2022 heeft u het amendement “zienswijze op het raadsvoorstel van D66 Goirle” 
aangenomen t.b.v. de uitvoeringsagenda Sociaal Domein.  
In deze zienswijze roept u het college op om u, gedurende de looptijd, voortdurende helderheid en 
openheid te geven betreffende de investeringen en de bereikte effecten naar aanleiding van de 
doelen uit deze Uitvoeringsagenda Sociaal Domein. U wil de verbinding kunnen zien tussen wat we 
willen bereiken en de effecten van onze investeringen in acties en geld in alle onderdelen van de P&C 
cyclus. Met deze informatiebrief informeren wij u hoe wij uitvoering gaan geven aan uw zienswijze. 
 
 Informatie 
In de uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2022-2026 is het volgende opgenomen:  

De Gemeente benut, om integraal te kunnen sturen, voor een deel de bestaande planning- en 
control (P&C) cyclus: 
Sturingsmomenten per jaar: 

1. Extra sturingsmoment voor planning en prioriteiten periode januari – april. Peildatum: 1 
januari. 

2. Bestuursrapportage over de eerste 4 maanden van het jaar. Peildatum: 1 mei. 
3. Bestuursrapportage over de eerste 8 maanden van het jaar. Peildatum: 1 september. 
4. Jaarrekening: beleids- en cijfermatige verantwoording over het hele jaar. Peildatum: 31 

december. 
 

Tijdens de sturingsmomenten staan één of beide vragen centraal:  
1. Welke doelen zijn behaald en welke niet? Welke mogelijke problemen waren er en hoe 

zijn die opgelost? Wat leren we hiervan?  
2. Wat betekent dit voor onze inzet de komende 4 maanden? Waar streven we naar en 

wat zijn onze prioriteiten?  
 
In de P&C cyclus verantwoorden we naast de beleidsmatige verantwoording uiteraard ook 
betreffende financiën richting de raad. 
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De maatschappelijke effecten vormen de basis voor onze eigen monitoring en evaluatie. Samen 
met onze uitvoeringspartners vertalen we de maatschappelijke effecten naar meetbare 
indicatoren. Begin 2022 maken we afspraken over te behalen resultaten, monitoring en evaluatie. 

 

 
Op dit moment verzamelen we data als nulmeting en zetten we een monitoringssysteem op om de 
maatschappelijke effecten te kunnen meten. De verwachting is dat vanaf 2023 maatschappelijke 
effecten inzichtelijk worden. We willen en kunnen u echter niet zo lang laten wachten met het geven 
van inzicht in behaalde doelen, omdat wij open en helder willen zijn. In de wetenschap dat er in 2022 
geen perspectiefnota verschijnt, zal de uitkomst van de nulmeting plaatsvinden in 
Bestuursrapportage 2 van 2022. Op dat moment is inzicht in behaalde maatschappelijke effecten nog 
te vroeg. De eerste resultaten van maatschappelijke effecten worden verwacht tijdens het extra 
sturingsmoment voor planning en prioriteiten in 2023. 
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