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Onderwerp: Extra bijlage bij Beleidskader Sociaal Domein 2019 - 2023
Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
Toegevoegde bijgevoegde bijlage bij het Beleidskader Sociaal Domein 2019 – 2023.
Inleiding
Het college heeft het Actieplan 2019 vastgesteld en kennis genomen van het Financieel
Overzicht 2018. Het Actieplan ligt voor om kennis te nemen van de acties en doelen voor het
Sociaal Domein voor het komende jaar, begeleidend bij het beleidskader.
Aangezien in de commissie nog vragen waren over de maatschappelijke effecten van de
acties en het beleidskader zijn er doelen toegevoegd aan het actieplan (deze komen uit het
beleidskader). Ook is het verwerkt in een ander format zodat tijdens de reguliere P&C cyclus
de Raad kennis kan nemen van de resultaten.
Toelichting
De maatschappelijke effecten zoals in het beleidskader geformuleerd zijn leidend bij het
uitvoeringsprogramma:
•
Niemand valt tussen wal en schip;
•
De uitvoering vindt plaats binnen de taakstellende budgetten;
•
De dienstverlening aan de inwoners is vraaggericht en staat voorop.
•
We hebben een dorps- en wijkgerichte aanpak
De resultaten en acties geformuleerd dienen ertoe deze effecten te bereiken.
Kernboodschap
Het Actieplan 2019 bied houvast voor de reguliere uitvoering van het Sociaal Domein. Vanuit
het Sociaal Domein willen we niet alleen inzicht geven in de komende 4 jaar. We willen ook
een overzicht bieden van de acties voor het komende jaar. Dit actieplan kan de komende 4
jaar bijgewerkt worden onder bevoegdheid van het college om inzicht te bieden in de concrete
acties die vloeien uit het beleidskader (per jaar).
De raad wordt geïnformeerd over de resultaten conform de reguliere P&C cyclus.
Vervolgstappen
Dit overzicht wordt regulier bijgehouden en aangepast indien nodig. Het college stelt op
reguliere momenten het actieplan vast. De raad wordt conform de P&C cyclus geïnformeerd
van de resultaten en acties.
Financiën
Conform programma begroting.
Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.

