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Kennisnemen van 
De oprichting van een Lokaal Opgave Team sociaal domein (LOT). 
 
Inleiding 
Binnen het sociaal domein hebben we te maken met stijgende uitgaven. 
Op 10 september 2019 heeft het college de prognose Jeugdhulp 2019 ontvangen met daarin een 
negatief bijgesteld beeld van de financiën. Deze ontwikkeling, maar ook ontwikkelingen binnen de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet hebben ertoe geleid dat het 
college op 29 oktober 2019 opdracht heeft gegeven om op lokaal niveau het sociaal domein breed te 
analyseren. Hiervoor wordt een Lokaal Opgave Team opgericht.  
U heeft op 12 september 2019 een raadsinformatiebrief ontvangen over de prognose Jeugdhulp, 
diverse lokale beheersmaatregelen en de intentie van het formeren van een Lokaal Opgave Team. 
 
In deze notitie informeren wij u over het Lokaal Opgave Team sociaal domein. 

 
Informatie 
Gezien de financiële consequenties is afwachten en volgen van alleen de regionale aanpak geen optie 
meer. De huidige beheersmaatregelen zijn te veel voor de regio ingericht. Dit doet onvoldoende 
recht aan de opgave waar we lokaal voor Goirle ook voor staan. Lokaal worden al een aantal 
maatregelen getroffen. Hierbij is te denken aan het aanstellen van een praktijkondersteuner GGZ 
Jeugd in alle huisartsenpraktijken (POH GGZ), versterken van de zorgstructuur op basisscholen (al 
ingericht voor kinderen tot 6 jaar, uitbreiding tot en met groep 8 is in onderzoek) een onderzoek naar 
de zorgkosten voor de zwaarste cases op individueel niveau loopt. Deze maatregelen willen we 
verder versterken om aan de voorkant meer grip krijgen op het sociaal domein, zodat gemeente 
Goirle binnen de gestelde financiële kaders de juiste zorg en ondersteuning kan leveren. Hiertoe 
wordt een Lokaal Opgave Team sociaal domein opgericht met invulling van de daarbij behorende 
randvoorwaarden. Daarbij blijven aansluiten op de maatregelen die regionaal worden getroffen. 
 
De volgende fases worden doorlopen: 

• Fase 1: Inzicht krijgen en analyseren. 

• Fase 2: Beheersmaatregelen formuleren. 

• Fase 3: Implementeren beheersmaatregelen. 

• Fase 4: Borgen en bewaken van de genomen beheersmaatregelen. 
 
We verwachten dat in totaliteit het project 14 maanden in beslag neemt. De projectopdracht beperkt 
zich nu nog tot fase 1 en neemt 4 maanden in beslag. 
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De volgende resultaten worden opgeleverd vanuit fase 1: 

• Wijzer en Cognos zijn ingericht en aangepast om structureel de juiste managementinformatie te 

leveren. De afdelingen die de informatie gebruiken kunnen hebben de deskundigheid om 

daarmee werken. 

• De reeds beschikbare data binnen Goirle is geanalyseerd en wordt gebruikt om de in te zetten 

acties te bepalen. 

• De integrale samenwerking tussen beleid, uitvoering en financiën is verankerd in de organisatie. 

• Er is overzicht en inzicht in de uitkomsten van bestaand beleid, de toekomstige ontwikkelingen, 

de kwaliteit van dienstverlening/processen en de financiën binnen het sociaal domein. 

• De uitkomsten van de regionaal ingezette acties is duidelijk en de regionaal aangeleverde 

informatie worden geanalyseerd en lokaal vertaald.  

• De projectopdracht voor fase 2 is opgesteld. Hierin staat hoe het project wordt ingericht om de 

inzichten uit de analyse te vertalen naar beheersmaatregelen. 

 

De projectstructuur bestaat uit een bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever, een kernteam en 

themagroepen “Jeugd”, “Wmo” en “Participatie”.  

 
Voor het slagen van het project zijn de volgende randvoorwaarden gesteld: 

• Voldoende ureninzet van bij het project betrokken medewerkers. 

• Beschikbaarheid van een informatieanalist. 

• Beschikbaarheid van een projectleider. 

• Implementatie en beheer van het monitoringsysteem Cognos. 

• Beschikbaarheid van managementinformatie uit het cliëntvolgsysteem Wijzer. 
 
Voor invulling van de randvoorwaarden heeft het college een budget beschikbaar gesteld. 
 
Vervolg 
De resultaten uit fase 1 en een projectvoorstel voor fase 2 worden in het voorjaar van 2020 aan het 
college ter besluitvorming voorgelegd. 
Uw raad zal via ten minste door raadsinformatiebrieven op de hoogte gehouden worden. Wanneer 
de raad dat wenst zal ook beeldvormend worden gesproken. 
 
Communicatie 
Het projectvoorstel is integraal binnen de gemeente tot stand gekomen.  
 
 Bijlagen 
N.v.t. 
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