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Doel: 

1. Kennis te nemen de tweede halfjaarrapportage sociaal domein 2016. 
2. Kennis te nemen van de 3e rapportage Ombudscommissie Sociaal Domein Dalfsen. 
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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). Daarnaast is de 
ombudscommissie ingericht. Deze commissie is belast met de behandeling van en de advisering over 
klachten, meldingen of signalen over eventuele misstanden, of suggesties ter verbetering, van 
personen die in het kader van de decentralisaties een voorziening van de gemeente of haar partners 
ontvangen, aldus artikel 2 van het instellingsbesluit Ombudscommissie Sociaal Domein. Op basis van 
artikel 7 van dit instellingsbesluit rapporteert de Ombudscommissie tweemaal per jaar haar 
bevindingen aan het college. Het college zal de rapportage vergezeld van een reactie ter bespreking 
aanbieden aan de raad. 
 
Kernboodschap: 
Bij de rapportage over het tweede half jaar 2016 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 tweede 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. 
De rapportage van de ombudscommissie zullen wij gebruiken ter verbetering van onze 
dienstverlening. In de rapportage staan zes aanbevelingen. Deze aanbevelingen nemen wij ter harte.  
 
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 tweede halfjaarrapportage is hetzelfde als die van het eerste halfjaar van 2016. 
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. We gaan graag met u in 
gesprek over de toekomst van de halfjaarrapportages. 
De rapportage van de ombudscommissie blijft ongewijzigd in de toekomst.  
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Bijlagen: 
1. De halfjaarrapportage sociaal domein,  tweede half jaar 2016 
2. 3e Rapportage Ombudscommissie Sociaal Domein Dalfsen. 
3. Reactie namens het college op de aanbevelingen van de Ombudscommissie Sociaal Domein 

Dalfsen. 
 

 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends


