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Kennis te nemen van de kwartaalrapportage sociaal domein, vierde kwartaal 2015.
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Inleiding: 
Met ingang van 2015 is de gemeentelijke verantwoordelijkheid uitgebreid met een groot aantal taken 
als gevolg van de Jeugdwet, Wmo2015 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

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 vierde kwartaal 2015 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 Kwartaalrapportage vindt geen specifieke communicatie plaats. 

Vervolg:
De rapportage is geen statisch document. Op basis van nieuwe ontwikkelingen en nieuwe wensen 
kunnen indicatoren wijzigen, afvallen of worden toegevoegd. Dit vraagt met regelmaat om aandacht 
voor verdere ontwikkeling van de wijze van rapporteren. Naar aanleiding van deze en de voorgaande 
rapportage spelen daarbij de volgende constateringen een rol. Bij het aanbieden van de derde 
kwartaal rapportage is al aangegeven dat niet alle gevraagde indicatoren inzichtelijk gemaakt kunnen 
worden. Bij het opstellen van de vierde rapportage blijkt tevens dat de korte termijn na afloop van de 
periode waarover wordt gerapporteerd er toe leidt dat een deel van de gegevens nog niet volledig 
beschikbaar is. De raad heeft  bij bespreking van de vorige kwartaal rapportage aangegeven dat de 
frequentie van rapporteren naar twee maal jaar mag gaan. Voor 
Voor de opzet en uitvoering van rapportages sociaal domein 2016 (halfjaarrapportages) zal  de raad in 
de gelegenheid gesteld worden hierbij betrokken te zijn. 
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