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Kennis te nemen van de eerste halfjaarrapportage sociaal domein 2016.
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Inleiding:
Met ingang van 2015 is de gemeentelijke verantwoordelijkheid uitgebreid met een groot aantal taken
als gevolg van de Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet. Het belang van deze drie decentralisaties
in het sociaal domein is groot. De taken raken een grote groep inwoners van de gemeente. De
bijbehorende financiën maken een substantieel deel uit van de gemeentelijke begroting. Deze
verantwoordelijkheid is in november 2014 voor de gemeenteraad de reden geweest om het belang
van monitoring van de ontwikkelingen in het sociale domein te benadrukken. Hierin wordt voorzien
door middel van Kwartaalrapportages (2015) en Halfjaarrapportages (2016).
Kernboodschap:
Bij de rapportage over het derde kwartaal van 2015 is gebruik gemaakt van de indicatoren die door de
raad zijn vastgesteld. De opzet en inhoud van deze rapportage is door de raad positief beoordeeld. De
rapportage over het eerste half jaar 2016 is op dezelfde wijze opgezet.
Voor zover mogelijk worden de ontwikkelingen in het sociaal domein op basis van deze gegevens
zichtbaar. Deze kwartaalrapportage is in het bijzonder een document waarmee ontwikkelingen
gevolgd kunnen worden. Het is nog te vroeg om hieraan al een vergaande conclusie te verbinden. In
de rapportage wordt wel een duiding gegeven bij de gepresenteerde gegevens
Duurzaamheid:
Niet van toepassing
Communicatie:
Over de halfjaarrapportage vindt geen specifieke communicatie plaats.
Vervolg:
Wij willen de halfjaarrapportage gebruiken als het basissturingsinstrument waarin zowel kwalitatief als
kwantitatief het brede terrein van het sociaal domein onder de loep wordt genomen. Daarmee houden
we een vinger aan de pols en kunnen we bijsturen als dat nodig is.
De indeling van deze eerste halfjaarrapportage is hetzelfde als die van het vierder kwartaal 2015. Op
bepaalde onderdelen is echter al aangegeven waar aan gedacht kan worden bij verdere
doorontwikkeling van de halfjaarrapportage We missen momenteel de verbinding met beleidsdoelen
uit bijvoorbeeld de nota Meedoen en Verbinden voor een betere duiding van de resultaten. En ook de
relatie tussen de onderwerpen komt nog onvoldoende aan bod, evenals het belang van en de relatie
met voorliggende voorzieningen en overige beleidsterreinen zoals cultuur, sport, onderwijs of welzijn.
Door middel van doorontwikkeling van dit instrument in deze richting ontstaat een nog beter
sturingsinstrument om trends te duiden en daarop bij te sturen, zowel beleidsmatig als ook bestuurlijk.
Naast verbreding kan tevens gekozen worden per half jaar een thema meer uit te lichten. Dit biedt de
gelegenheid iets meer de diepte in te gaan bij een specifiek onderwerp. Suggestie is dit via een meer
interactieve manier op te pakken. De cijfers worden gebundeld in de halfjaarrapportage en de
toelichting en nadere duinding wordt in een bijeenkomst gegeven door de experts. Dit kan naar wens
ook op locatie zijn, wanneer een thema daartoe aanleiding geeft. Dit biedt tevens de mogelijkheid tot
het stellen van vragen.
Als mogelijke thema’s kan gedacht worden aan (arbeids)participatie, preventie of ondersteuning maar
ook bijvoorbeeld aan sport, cultuur en recreatie of onderwijs en jeugd. Wij horen graag of u voelt voor
deze aanpak en welke thema’s u op een dergelijke manier aan bod zou willen zien komen.
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