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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 (met ingang van 2016). Vanuit uw
raad ligt het verzoek om de rapportages op een andere manier vorm te geven, waarbij veel meer de
nadruk komt te liggen op ontwikkelingen die gaande zijn. Het hoofdstuk over welzijn – nieuw in deze
rapportage- is wellicht een mooi voorbeeld van hoe uw raad de informatie in de toekomst
gepresenteerd wil hebben. Voor de overige hoofdstukken geldt dat deze nog op dezelfde manier zijn
opgebouwd als voorheen. Dit geeft de nieuwe raad ruimte om te bepalen hoe zij de rapportages over
2018 en verder vorm gegeven willen hebben.
Kernboodschap:
De halfjaarrapportage sociaal domein 2e helft 2017 geeft inzicht in stand van zaken in het sociaal
domein, en bieden op de raad de mogelijkheid om vinger aan de pols te houden bij transitie en
transformatie in het sociale domein.
Duurzaamheid:
Niet van toepassing.
Communicatie:
Over de halfjaarrapportage vindt geen specifieke communicatie plaats.
Vervolg:
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