
22 mei: Dag van de Verantwoording 
Over zorg, jeugdhulp en werk 
 
Op maandag 22 mei organiseert de raad voor de derde keer een stadsgesprek over de 
Tilburgse aanpak op het gebied van zorg, jeugdhulp en werk. Op deze ‘Dag van de 
Verantwoording’ wil de raad in gesprek met professionals en burgers over hun 
praktijkervaringen. Iedereen is welkom om zijn of haar mening te geven of persoonlijke 
ervaringen te delen. 
 
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een aantal taken op het gebied van zorg, 
jeugdhulp en werk. Die taken heeft de gemeente erbij gekregen van het rijk. De raad heeft 
destijds uiteenlopende besluiten genomen om deze ‘decentralisaties’ in goede banen te 
leiden en om de lijnen uit te zetten voor de aanpak in Tilburg. De raad wil weten hoe die 
aanpak in de praktijk uitpakt en wil daarmee zicht houden op de effecten van het beleid. 
Waar nodig kan er dan worden bijgestuurd. 
 
Wat wil de raad weten? 
De raad wil vooral weten hoe het staat met een aantal zaken die kenmerkend zijn voor de 
Tilburgse aanpak op het gebied van zorg- en hulpverlening. Is er sprake van een goede 
afstemming en samenwerking van alle betrokken partijen, zodat mensen die zorg of hulp 
nodig hebben niet van het kastje naar de muur worden gestuurd? Slagen we er in om 
bijvoorbeeld voor een gezin dat op verschillende fronten hulp nodig heeft, één regisseur aan 
te wijzen in plaats van verschillende hulpverleners er op af te sturen die van elkaar niet 
weten wat ze doen?  
 
De raad heeft dit keer enkele speciale aandachtspunten. Zoals de zorg voor mensen met 
dementie die nog thuis wonen. Krijgen zij voldoende ondersteuning. Ook   mantelzorg is een 
speciaal aandachtspunt. Vraag hierbij is o.a. is of  mantelzorgers op voldoende steun krijgen, 
bijvoorbeeld van de gemeente?  
 
Op deze en andere vragen wil de raad graag antwoord krijgen, zodat er een goed beeld 
ontstaat van hoe de Tilburgse aanpak ervoor staat. Daar trekt de raad op maandag 22 mei 
flink wat tijd voor uit. ’s Morgens gaan raadsleden in gesprek met professionals en gaan ze 
op bezoek bij wijkteams om de praktijk te toetsen. De middag, van 13.00 tot 17.00 uur, 
wordt uitgetrokken voor gesprekken met burgers. ’s Avonds is er nog een gesprek met een 
referentiegroep van mensen die actief zijn op sociaal terrein.  
 
Aanmelden 
Aanmelden voor de Dag van de Verantwoording kan tot en met vrijdag 19 mei door te bellen 
naar de Raadsgriffie: 06 11 72 14 07. Mailen kan ook: raadsgriffie@tilburg.nl. Niet 
deelnemen en toch een reactie of ideeën indienen, kan ook. U stuurt uw reactie dan naar 
hetzelfde e-mailadres. 
 
Op maandag 26 juni buigt de raadscommissie Sociale Stijging zich over de resultaten van de 
Dag van de Verantwoording. Op maandag 3 juli is het woord aan de raad. 
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