
STRATEGISCHE HERORIËNTATIE 
KENNISDOSSIER SOCIAAL DOMEIN 



Onder de term ‘sociaal domein’ verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk,  
participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, Jeugdwet 
en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In Goirle is er voor gekozen om sport, cultuur en onder-
wijs in het sociaal domein op te nemen.

Gemeenten staan voor grote uitdagingen, niet alleen vanwege de coronacrisis, maar ook omdat de  
tekorten in het sociaal domein hoog zijn en nog altijd toenemen. Gemeenten bereiden zich de komende 
jaren voor op grote financiële tekorten. 
We zien dat gemeenten, vanuit hun wettelijke taak, zich gedwongen voelen om individuele voorzieningen 
te blijven bekostigen en daardoor vooral bezuinigen op niet-wettelijke voorzieningen, zoals voorzieningen 
die bijdragen aan preventie. Dit creëert een ander dilemma. Minder investeren in preventie zal de zorg-
kosten op termijn alleen verder doen stijgen. We zien namelijk dat bij het wegvallen van preventieve  
(algemene) voorzieningen de kosten voor maatwerkvoorzieningen toenemen. Het creëren van een 
goede balans tussen een gezonde sociale basis en gezonde financiën staat de komende jaren centraal en 
vraagt om heldere strategische keuzes over wat gemeenten wel en niet meer doen, wat écht nodig is en 
welke rol gemeenten daarin nemen.

1.   SOCIAAL DOMEIN

2.   OPGAVE VAN HET SOCIAAL DOMEIN



Ook in Goirle zijn de kosten in het sociaal domein hoog en nemen nog altijd toe. En ook in Goirle berei-
den wij ons voor op grote financiële tekorten. Het is daarom nodig dat we verdere stijging van uitgaven 
afvlakken. Op zowel lokaal als regionaal niveau zijn inmiddels beheersmaatregelen getroffen, maar door 
wettelijke verplichtingen op de Wmo, Jeugd- en Participatiewet zijn de effecten daarvan nog te beperkt. 
Daarnaast zien we in Goirle nog een aantal ontwikkelingen die de druk op het sociaal domein opvoert. 
Goirle heeft te maken met bovenmatige vergrijzing, een stijging van het aantal (chronisch) zieken, sociale 
en digitale problemen die meedoen belemmeren en een toename in sociale ongelijkheid . Hierdoor doen 
steeds meer inwoners een beroep op ondersteuning en hulpvragen zijn ingewikkelder en complexer, 
waardoor de kosten stijgen. Daarnaast is de gemeentelijke verantwoordelijkheid binnen het sociaal 
domein per 1 januari 2022 verder uitgebreid met de nieuwe Wet inburgering en Beschermd Wonen. Ook 
deze ontwikkelingen gaan de druk op het sociaal domein nog verder vergroten.

Een paar cijfers voor de gemeente Goirle op een rij: 

• Het aantal ouderen boven de 75 jaar zal in 2040 verdubbeld zijn.
• 40% van de volwassenen en 47% van de ouderen voelt zich (wel eens) eenzaam.
• 4%van de volwassenen is niet in staat om zelfstandig sociale contacten te leggen en te onderhouden. 

Dit is significant hoger in Goirle t.o.v. de regio Hart voor Brabant (1%).
• Het aantal eenzame inwoners neemt tot 2040 nog toe.
• Het aantal mensen met dementie is in 2040 bijna verdubbeld van 430 naar 830 mensen.
• 53% van de volwassenen en 63% van de ouderen hebben overgewicht.
• 2% van de jongeren tussen 12-18 jaar in Hart van Brabant heeft gedragsproblemen, de wijken van  

Goirle (muv Goirle-Centrum (0.2%) laten een hoger percentage zien: Riel: 7%, Wijk Goirle  
Grobbendonck, de Groote Akkers, De Hoge Wal, de Boschkens: 6%.

3.   HOE ZIET DEZE OPGAVE ERUIT IN GOIRLE



4.1	 BELEIDSVISIE	SOCIAAL	DOMEIN	2022-2026
Op 5 oktober 2021 stelde de gemeenteraad de beleidsvisie sociaal domein 2022-2026; Goirle GLANST 
vast. Dit document geeft de opgave binnen het sociaal domein weer. Startpunt voor de nieuwe beleids-
visie sociaal domein is de Omgevingsvisie Gemeente Goirle. 
De visie sociaal domein is een uitwerking van de 2 centrale waarden van de Omgevingsvisie van de  
gemeente Goirle. Wij werken samen met de Gôolse gemeenschap aan een ‘doenerig’ dorp waar  
inwoners goed kunnen toeven. Op deze manier zorgen we voor een betere verbinding tussen het sociaal 
domein en het ruimtelijk domein. Een goede fysieke omgeving van inwoners is namelijk essentieel voor 
de gezondheid van onze inwoners, en andersom. In de beleidsvisie Goirle GLANST beschrijven we hoe 
we een betere balans tussen een gezonde sociale basis en gezonde financiën kunnen krijgen. De drie 
ontwikkellijnen Normaliseren, Preventie en Positieve Gezondheid zijn hierin de rode draad.

Speerpunten sociaal domein
Naast bovengenoemde drie ontwikkellijnen, zijn tevens de thema’s bepaald die zijn vertaald naar speer-
punten.  Deze speerpunten zijn door de raad vastgesteld en zijn de meest urgente thema’s die aandacht 
behoeven binnen Goirle en Riel. Deze speerpunten zijn niet uniek voor de gemeente Goirle. 
Ze komen ook voor in het regeerakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”. Mogelijk 
biedt dit een kans voor de gemeente Goirle. Investering door de regering op deze thema’s biedt mogelijk 
ook lokaal meer financiële mogelijkheden op deze thema’s.

Op deze thema’s gaan we ons de komende jaren richten:
• Mogelijk maken van financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie
• Verbinden wonen en zorg
• Inzetten op inclusiviteit en gelijke kansen voor inwoners
• Stimuleren sport, bewegen en cultuur
• Tegengaan van eenzaamheid
• Behoud van een gezonde en krachtige jeugd
• Investeren in gezond ouder worden
• Erkennen en ondersteunen van (jonge) mantelzorgers

Hoe we invulling geven aan deze speerpunten en in welke mate staat in de uitvoeringsagenda Sociaal 
Domein. Niet inzetten op deze thema’s betekent een toename van betreffende problematiek en een 
toename op individuele voorzieningen met bijhorende kosten.

4.   ACTUELE DOSSIERS DIE HOREN BIJ DE OPGAVE



4.2	 UITVOERINGSAGENDA	SOCIAAL	DOMEIN	2022-2026
In maart 2022 stelt het college de uitvoeringsagenda vast. De uitvoeringsagenda beschrijft de manier 
waarop de gemeente uitvoering geeft aan de beleidsvisie Goirle GLANST. In de vastgestelde uitvoerings-
agenda staan de activiteiten van 2022. Deze activiteiten worden jaarlijks bijgesteld. Verantwoording 
wordt afgelegd tijdens de P&C cyclus. 

Belangrijke	activiteiten	om	uitvoering	te	kunnen	geven	aan	Goirle	GLANST	zijn:
• Creëren van inzicht in de financiële situatie van het sociaal domein
• Implementeren van de ontwikkellijnen Positieve Gezondheid, Normaliseren en Preventief  

werken (huis van ondersteuning)
• Eigen maken van de nieuwe rollen van de gemeente Goirle
• Opzetten van een monitor om de maatschappelijke effecten te kunnen meten
• Nieuw subsidiebeleid maken
• Evalueren Goirle GLANST
• Wij adviseren de raad deze activiteiten in ieder geval te omarmen.

4.3 INKOOP SOCIAAL DOMEIN
Voorliggend veld
Om uitvoering te kunnen geven aan de beleidsvisie Goirle GLANST hebben we een goede sociale basis 
en goede voorliggende voorzieningen nodig. Deze voorliggende voorzieningen worden georganiseerd en 
uitgevoerd door onze partner in het voorliggend veld. 
In 2021 hebben we een aanbesteding doorlopen. Het programma van eisen voor deze aanbesteding is 
gebaseerd op de visie Goirle GLANST. ContourdeTwern is onze partner. Voor meer informatie  
zie raadsinformatiebrief. 

Samenwerking met onze partners is van belang om preventief te kunnen werken en de hoge kosten voor 
maatwerkvoorzieningen terug te dringen. We willen zo maximaal mogelijk gebruik maken van alle kennis 
en expertise van onze partners, waarbij we blijvend sturen op maatschappelijke effecten. 
Deze maatschappelijke effecten vormen de kapstok voor contracteren en subsidiering van onze partners 
in de uitvoering. Samen met onze uitvoeringspartners vertalen we deze effecten naar meetbare indicatoren 
en maken we afspraken over te behalen resultaten, monitoring en evaluatie.
In inkoop werken we toe naar een presterende gemeente. Vanuit onze presterende rol willen we vooral 
resultaten zien. We doen dit vanuit de visie om samen verder te komen, maatschappelijk effect te halen 
en hoge kosten terug te dringen. Samenwerken met inwoners en andere partijen gebeurt hierin op basis 
van gedeelde verantwoordelijkheden en partnerschap. 

Maatwerkvoorzieningen	
De aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen Wmo-begeleiding, Ontwikkelgerichte arbeidsmatige 
dagbesteding, Beschermd wonen en Jeugd worden in 2022 in regionaal verband (Hart van Brabant) 
doorlopen en geïmplementeerd.

De aanbesteding voor de maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning doorlopen we in GHO- 
verband en wordt ook in 2022 doorlopen en geïmplementeerd.



4.3 WET INBURGERING
Per 1 januari 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe Wet inburgering. In deze wet staat 
het zo snel mogelijk integreren en participeren in de samenleving, het liefst via betaald werk, centraal. 
Op 19 januari 2022 stelde het college het Beleidskader statushouders en inburgeraars. Integrale aanpak 
in de gemeente Goirle, 2022- 2026 vast. Dit beleidskader is een verdieping op de eerder vastgestelde 
startnotitie inburgering. Met deze beleidsnota leggen wij de kaders en accenten vast waarbinnen wij 
onze dienstverlening aan statushouders en inburgeraars willen verlenen. Het beleidskader sluit aan bij de 
eerdergenoemde visie Goirle GLANST.

4.4	 WOON-ZORG	ANALYSE
Het maken van een woonzorgvisie is een activiteit uit de Woonvisie 2019 die nog niet is uitgevoerd. De 
reden dat deze nog niet is uitgevoerd is ten eerste dat is gewacht totdat de Visie Sociaal Domein door de 
gemeenteraad was vastgesteld, maar vooral dat inzicht in de behoefte ontbrak. Hiervoor is, regionaal, 
in de zomer van 2021 gestart met de uitvoering van een Woonzorganalyse. Deze analyse zal niet alleen 
regionaal, maar ook lokaal inzicht bieden in de omvang én de behoefte van de verschillende doelgroepen 
met een zorgvraag.  
Daarbij wordt niet enkel gekeken naar de vraag hoeveel woningen en wat voor woonvormen er nodig  
zijn, maar ook naar de vraag wat voor voorzieningen in de woonomgeving nodig zijn. 

4.5 PROGRAMMA BEHEERSING SOCIAAL DOMEIN
Beheersing in het sociaal domein gaat over beheersing van financien en beheersing van werk. Voor dit 
werk hebben we interactie nodig met andere domeinen als het gaat over sport, cultuur en onderwijs. 
Als het gaat over beheersing van werk gaan we vanuit de thema’s sport, cultuur en onderwijs de opgave 
integraal in beeld brengen en uitwerken samen met de andere domeinen.
Namelijk als we goed in beeld hebben wat onze opgave is en we thema’s integraal oppakken ontstaat er 
een betere samenwerking en krijgen we meer ruimte en grip. Zo kunnen we beter nadenken over onze 
rol als gemeente. 

Financiele beheersing
Op 10 januari 2022 heeft het college de projectopdracht beheersing sociaal domein fase 1 vastgesteld. In 
deze fase gaan we in Q1 en Q2 inzicht creëren in de financiële situatie van het sociaal domein. Inzicht in 
financien gaat alleen over taakveld 6. 

Het gaat hier om duiding aan en inzicht in inkomsten, uitgaven en output en grip op de financiële  
situatie. Dit is een randvoorwaarde om beheersing in het sociaal Domein te realiseren. In Q2, Q3 en Q4 
gaan we de resultaten omzetten in concrete aanpakken om gewenste effecten te bereiken en deze  
implementeren. Dit is een proces dat ook doorloopt naar 2023.

Monitoring wordt in 2022 ook verder opgepakt met als doel de beschikbare data te interpreteren,  
de effecten in beeld te brengen en, wanneer nodig, aanpak hierop aan te passen. De nieuwe raad wordt 
hier vanaf het begin in mee genomen.



Om een beter evenwicht te krijgen tussen een gezonde sociale basis en gezonde financiën, moeten we 
balans vinden tussen algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. 
Komende jaren willen we daarom de focus leggen op preventie. Streven is om met de investering in  
preventieve algemene voorzieningen de hoge kosten voor maatwerkvoorzieningen terug te dringen 
en zo meer evenwicht te krijgen. Hiervoor gaan we hulpvragen normaliseren (problemen niet medisch 
benaderen en oplossingen zoeken in de directe leefomgeving) en voeren we het gedachtengoed van 
positieve gezondheid door.

In de beleidsvisie Goirle GLANST staat beschreven welke rollen we ons als gemeente eigen gaan maken 
om de inhoudelijke doelstellingen en de opgave succesvol te kunnen realiseren. Het gaat hier om de 
wisselende rol van responsieve, rechtmatige, samenwerkende (netwerkende) en presenterende gemeente 
(Gebaseerd op Kwadrantenmodel NSOB). Onze inhoudelijke doelstellingen en strategische opgave vragen 
om een flexibele houding van ons als gemeente in het contact met inwoners en maatschappelijke  
partners. 
Op een aantal beleidsterreinen vragen inwoners en partners vooral om ruimte en vervullen wij de rol van 
een responsieve overheid om hen hierin te faciliteren. Op andere beleidsterreinen is het noodzakelijk dat 
we meer kaderstellend zijn, bijvoorbeeld vanuit onze wettelijke taken. Het is belangrijk dat we bewust 
om leren gaan met de verschillende rollen en de doorvertaling kunnen maken in persoonlijk handelen. 
Dit vraagt om een intern leerklimaat waarin medewerkers, management en bestuur een open leer-
houding kunnen en mogen hebben. 

De gemeente wil een klimaat ontwikkelen waarin medewerkers mogen experimenteren met hun  
nieuwe rollen. Belangrijk is dat medewerkers ruimte en tijd krijgen om dit ‘anders denken en doen’ eigen 
te maken en dat bestuur en management achter de cultuurverandering staan en zij medewerkers  
steunen om te oefenen met hun nieuwe rol.
Deze cultuuromslag sluit naadloos aan op de organisatieontwikkeling ‘Goirle schakelt door’. In de  
organisatieontwikkeling maken we ons als gemeente klaar voor de toekomst door als organisatie in staat 
te zijn in te spelen op de snelle veranderingen in de samenleving en van meerwaarde te zijn voor Goirle. 

Mensen en middelen
De inkomsten van onze gemeente zijn niet onbegrensd. Daarom is het belangrijk dat we ons bestedings-
patroon aanpassen aan de middelen die de raad beschikbaar stelt. Dit vraagt om keuzes maken in  
effecten die we willen bereiken, stellen van duidelijke kaders, beleidsregels aanpassen en aanscherp- 
ingen doen in de uitvoering om de stijging in uitgaven af te vlakken en daarmee evenwicht te verkrijgen. 
Voor meer informatie over de gemeentelijke financiën en de keuzes die de raad daar ik kan maken,  
verwijzen we naar het kennisdossier financiën en P&C. 

5.   REALISATIE VAN DE OPGAVE: MENSEN EN MIDDELEN




