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VERlONDEN 2 3 NOV. 2018

Geachte leden van de raad,

In het voorjaar van 2019 wordt aan de gemeenteraad een besluit gevraagd over
de derde fase van de Transformatie Agenda Sociaal domein. In deze brief:
kondigen wij u aan om op 17 januari daarover een raadsinformatieavond
te willen organiseren;
stellen wij voor om op deze raadsinformatieavond
op 1) het instrumentarium

de aandacht te richten

van de raad om ontwikkelingen

in het sociaal

domein in de komende jaren te monitoren, en 2) de dilemma's die met de
ontwikkelingen

in de derde fase van de transformatie

worden voorzien.

informeren we u hoe wij in relatie tot bovenstaande invulling kunnen
geven aan een toezegging aan de gemeenteraad over het monitoren van
ontwikkelingen

in het sociaal domein.

Raadsinformatieavond

Om de gemeenteraad voldoende in positie te brengen, willen wij graag een
raadsinformatieavond

organiseren op 17 januari aanstaande. Tijdens de avond

willen wij ophalen welke informatie de gemeenteraad nodig heeft om de
ontwikkelingen

in het sociaal domein te kunnen volgen. In de

transformatieagenda
instrumentarium

2017-2021 is een paragraaf opgenomen over het

waarmee de raad wordt gefaciliteerd om de ontwikkelingen

op

het sociaal domein te kunnen volgen:
1. Volgen ontwikkeling transformatieprogramma's

Kwartaalnieuwsbrief

2. Monitoring financiële ontwikkelingen

P&C-cyclus

3. (Door)-ontwikkelen

P&C-cyclus

prestatie- en effectindicatoren

4. Welbevinden inwoners

Onderzoek agenda

5. Evaluatie(s)

Rapportages

6. Monitor Sociaal Domein

Rapportage in jaar
voor verkiezingen

-
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Nu de volgende fase aanbreekt in de transformatie van het sociaal domein is het
ook belangrijk vanuit de raad de behoefte te bespreken aan herijking van dit
instrumentarium. In de commissie SAMis naar aanleiding van bespreking van de
kwartaalnieuwsbrief door raadsleden aangegevendat er behoefte is aan meer
specifieke informatie o.a. over effecten van nieuwe interventies, die in
nieuwsbrief minder een plaats hebben.
Op diverse terreinen wordt nu reeds onderzoek gedaan naar het maatschappelijk
effect van interventies en waar mogelijk naar de financiële effecten. We brengen
deze onderzoeken bijeen in een onderzoekagendaSociaalDomein, waarin we ook
onderzoek dat we nog willen doen naar maatschappelijkeen financiële effecten
van transformaties in onderbrengen. De onderzoekagendawillen we graag
besprekenen verder ontwikkelen met de raad.
Daarnaastzijn we bezig met de opbouw van een databasewaarmee we op buurten wijkniveau zieht hebben op generieke karakteristieken van inwoners, de
buurtkracht (via Monitor SocialeKracht), het gebruik van WMO en
Jeugdvoorzieningen(RBL),het gebruik van schuldhulpverleningstrajecten, minimaregelingen,algemeenmaatschappelijkwerk (participatiemonitor). We willen dit
combineren met informatie over gebruik GGZ-voorzieningen,dat wordt uitgevoerd
samen met Universiteit van Utrecht-UMe. Met dezegecombineerde data kunnen
we onze inzet op preventie of onderdelen van de toegang beter gaan richten,
kunnen we een indicatie verkrijgen van de effecten van interventies en preventie
die wordt aangebodenin wijk en buurt en kunnen we vergelijken tussen buurten.
Ook hierover willen we graag in gesprek met uw raad.
Dilemma's

Daarnaast willen wij op de raadsinformatieavond van 17 januari 2019 met u in
gesprek gaan over de dilemma's die de derde fase met zich zal meebrengen.
In de eerste fase hebben we vooral gezorgd dat na de overgang van nieuwe taken
naar de gemeente geen inwoners verstoken bleven van de noodzakelijke
ondersteuning en zorg. In de tweede fase, waar wij nu in zetten, bouwen we aan
alternatieve vormen van ondersteuning en zorg. Die sluiten meer aan bij de
uitgangspunten die u heeft benoemd voor de transformatie. In de derde fase
zullen we gaan merken dat die alternatieven dominanter gaan worden dan de
klassieke manier van werken. Dat heeft gevolgen voor organisaties waar
professionals in dienst zijn, voor vrijwilligers, mantelzorgers en inwoners zelf.
Daarin komen dilemma's naar voren die enerzijds onvermijdbaar horen bij
dergelijke veranderingsprocessen.Anderzijds noodzakendie dilemma's tot
doordenking voor besluiten kunnen worden genomen. Wij willen over een aantal
prominente dilemma's die wij in de derde fase voorzien met u van gedachten
wisselen.
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van een klankbordgroep

2017 en de kadernota in de

gemeenteraad heeft het college een toezegging gedaan om een klankbordgroep
van raadsleden in te stellen voor het monitoren van de Transformatie

Agenda.

Deze klankbordgroep stelt raadsleden in de gelegenheid om mee te denken over
de informatiebehoefte

van de gemeenteraad waar het gaat om indicatoren,

onderzoek en evaluaties. Tijdens de raadsinformatieavond

zullen we

inventariseren wie van u wil deelnemen aan deze klankbordgroep.

Met deze

personen kunnen wij vervolgens samen de werkwijze van de klankbordgroep
bepalen.

vriendelijke

groet,

F.T.J.M. Backhuijs
burgemeester

3e fase

