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Behandeling in commissie
Niet van toepassing
Kennisnemen van:
Stand van zaken ontwikkeling stuurinformatie sociaal domein.
Aanleiding
Op 24 oktober heeft een Beeldvormende avond (BVA) plaatsgevonden over onder andere
stuurinformatie in het sociaal domein. Aanleiding was een Rekenkameronderzoek waarin werd
aangegeven dat de raad over meer stuurinformatie moest kunnen beschikken ten behoeve van
het sociaal domein.
Inmiddels wordt er bij elke BERAP en bij de jaarrekening een Dashboardrapportage Sociaal
Domein aangeboden. Hierin wordt tactisch / operationele informatie aangeboden met betrekking
tot ontwikkelingen in aantallen zorggebruikers en bijbehorende kosten. Hierbij wordt ook een
beknopte analyse aangeboden. Tijdens de BVA is kort aangegeven dat wij dit dashboard verder
door ontwikkelen en meer visueel maken.
Daarnaast hebben wij in een interactieve sessie met u van gedachte gewisseld over de
ontwikkeling van een meer strategisch / tactisch stuurinstrument. Wij hebben dit gepresenteerd
als 4G-monitor. Een tweede rapportage op basis van (zoveel mogelijk) beschikbare informatie
waarin een beeld wordt geschetst en een analyse wordt gemaakt van vier belangrijk indicatoren
over de leefsituatie van de inwoners van Meierijstad. Deze rapportage wordt één keer per jaar
aangeboden bij de tweede berap. Wij schetsen met deze monitor een beeld over (positieve)
gezondheid, geluk, gezin (thuissituatie) en geld (financiële situatie) van onze inwoners in relatie
tot de onderwerpen vanuit het sociaal domein.

Wij doen dit door diverse indicatoren uit verschillende rapportages aan u voor te leggen en hierbij
een beeld en een analyse te schetsen. Hierin benoemen wij wat we al doen en wat we eventueel
intensiveren of ontwikkelen. Wij zullen hierbij als referentiekader onze Strategische visie en het
Beleidskader hanteren.
De beschikbare informatie wordt afhankelijk van de mogelijkheden afgezet tegen de rest van
Nederland, vergelijkbare gemeenten of de regio (Noordoost Brabant). Op basis hiervan kunt u
constateren dat het goed gaat met onze inwoners, dat u wenst bij te sturen of dat u ambities
wenst bij te stellen.
Tijdens de BVA heeft u aangegeven dat u zich kunt vinden in de opzet van de 4G’s en de
Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) die wij aanbieden. Op basis van uw input hebben we een
aantal KPI’s herzien en uitgebreid.
Bijna alle gewenste KPI’s zijn beschikbaar vanuit onderstaande informatiebronnen. Enkele KPI’s
kosten een extra inspanning om in beeld te brengen. Wij zijn hier inmiddels mee gestart.
De bronnen waaruit wij informatie halen zijn:
- Waar staat je gemeente
- CBS
- Brabantscan GGD
- Duo / Ingrado
- Leefbaarheidsmonitor
- Divosa
De aanvullingen, opmerkingen of benodigde verduidelijkingen die wij tijdens de BVA bij u hebben
opgehaald worden door ons meegenomen om de 4G-monitor verder uit te werken. De feedback is
opgenomen in de bijlage.
Zoals veel zaken die wij oppakken binnen het sociaal domein ontwikkelen wij de 4G-monitor
learning by doing (methodiek van leren door te doen). Dit betekent dat wij op basis van ervaringen
en uw input de 4G-monitor de komende jaren verder blijven door ontwikkelen.
Communicatie
Niet van toepassing
Participatie
BVA 24 oktober 2020
Duurzaamheid
De 4G-monitor ondersteunt de mogelijkheid sturing te geven aan de ontwikkeling van een sterke
sociaal-maatschappelijke infrastructuur en daarmee sterk sociaal-maatschappelijke duurzaamheid
in Meierijstad.
Financiën
Niet van toepassing
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Planning
Op dit moment worden de resultaten bekend van de leefbaarheidsmonitor Meierijstad. De
uitkomsten van deze monitor zullen wij indien relevant betrekken bij de 4G-monitor.
De 4G-monitor zal jaarlijks worden bijgevoegd bij de 2 e BERAP.
Bijlage(n)
Format 4G-monitor en feedback BVA 24 oktober 2019.
Ter inzage documenten
Niet van toepassing.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA
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