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Kennisnemen van
Het programmaplan Grip Sociaal Domein. Dit is op 26 juli 2022 door het college vastgesteld.
Inleiding
In het Sociaal Domein werken we aan beheersing van werk en kosten en een verlaging van de
uitgaven. Door te werken met een programma worden alle projecten en lijnactiviteiten die bijdragen
aan het behalen van hiervan gecoordineerd. Kenmerk van een programma is, dat niet wordt
gestuurd op een concreet resultaat, maar op een of meerdere specifieke doelen. In hoofdstuk 2
staan de centrale ambitie en de doelen van het programma benoemd.
De centrale ambitie in het programma is:
Goirle stelt zich garant voor goede en passende zorg voor eenieder die dat echt nodig heeft. We doen
wat nodig is, zo dichtbij en gewoon mogelijk. Hierbij geven we niet meer uit dan strikt noodzakelijk.
Deze ambitie sluit aan bij de uitgangpunten van het bestuursakkoord Goirle: Sterk en in balans en de
visie Sociaal Domein, Goirle Glanst.
Informatie
Het programma Grip Sociaal Domein heeft een centrale ambitie en meerdere gezamenlijke doelen.
Het bevat 5 overkoepelende thema’s:
• Financieel inzicht taakveld 6
• (werk)processen
• Beleid
• Data/monitoring
• Onderwijs (taakveld 4), Cultuur en sport (taakveld 5)
Binnen ieder thema worden één of meer projecten uitgewerkt die bijdragen aan het realiseren van
de ambitie en één of meerdere centrale doelen. De resultaten die in de thema’s worden gehaald
worden indien nodig aan het college en/of aan de raad voorgelegd. Sommige voorstellen kunnen
zonder besluitvorming van het college worden uitgevoerd. In hoofdstuk 3 van het programmaplan
staan de verschillende thema’s toegelicht.
Het werken voor een programma en in een programmastructuur vraagt (veel) inzet van
medewerkers, zij zullen naast de reguliere werkzaamheden ook opdrachten uit het programma gaan
uitvoeren. In hoofdstuk 4 van het programma staat de organisatiestructuur beschreven en welke
middelen nodig zijn voor de uitvoering van het programma. Bij het voorstel aan het college over dit
programmaplan is voorgesteld de kosten voor 2022, 2023 en 2024 te dekken uit de reserve sociaal
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domein. De financiering wordt verwerkt in de bestuursrapportage 2022-2 en begroting 2023. De raad
heft hiermee de mogelijkheid om een integrale afweging te maken en te beslissen over het inzetten
van de reserve.
Het financieren van het programma past binnen de uitgangspunten van de reserve Sociaal Domein.
Het programma is een innovatieve aanpak om te komen tot de ambitie en de doelen. Indien de raad
besluit niet akkoord te gaan met de financiering vanuit de reserve Sociaal Domein,
dan stopt het project. De huidige begroting biedt geen financiële ruimte om de kosten van het
programma grip op sociaal domein op te vangen.
Vervolg
Thema 1, de financiële analyse van taakveld 6 is al in uitvoering. Nu het college akkoord heeft
gegeven op het programma wordt de interne organisatie opgezet om het programma uit te voeren.
Communicatie
In het programma zijn er projecten waarin we aansluiten op bestaande regionale of GHO projecten.
Bij nieuwe projecten wordt altijd gekeken of samenwerking mogelijk is.
Ook leggen we vanuit het programma en de activiteiten die we daar in doen contact met andere
gemeenten en organisaties om te leren van hun aanpak en ideeën of werkwijze op te doen. Hiermee
kunnen we het programma zo effectief mogelijk uitwerken.
Gedurende de uitvoering wordt de raad op de hoogte gehouden van (tussen)resultaten.

Bijlagen
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