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Geachte heer, mevrouw,
Het college heeft op 15 maart 2022 de 2e kwartaalrapportage voortgang transformatie en taskforce
sociaal domein vastgesteld. Deze wordt aan uw raad aangeboden ter bespreking.
De raad heeft op 1 juli 2021 de motie ‘rapportage transformatie en bezuinigingen SD’ aangenomen:
- Over te gaan tot een meer concrete voortgangsrapportage over de geplande bezuinigingen en de
transformatie in het Sociaal Domein en de daarbij behaalde resultaten;
- Deze rapportage minimaal 1x per kwartaal aan de raad te verstrekken;
- In deze rapportage in elk geval in te gaan op:
o a. De geplande versus de bereikte bezuinigingen in het Sociaal Domein; de oorzaken
voor vertraging of lager dan geraamde bezuinigingen en de voorgestelde aanpak om
alsnog de gestelde doelen te halen;
o b. De geplande versus de gerealiseerde verbeteringen in de werkwijze gesplitst naar
Jeugdzorg, WMO en Participatie. Bevestiging van de werking van gerealiseerde
verbeteringen, bij voorbeeld door toetsing door de Verbijzonderde Interne Controle;
o c. Analyse van de oorzaken van vertraging in de transformatie of minder dan beoogde
resultaten en de voorgestelde aanpak tot bijsturing
De kwartaalrapportage is een ontwikkelmodel. Dat betekent dat naar aanleiding van de bespreking
van de vorige rapportage en nieuwe inzichten of ontwikkelingen de rapportage wordt aangepast.
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In deze rapportage is opgenomen:
- voortgang op transformatie en taskforce;
- financiële stand van zaken taskforce;
- actuele ontwikkelingen in het sociaal domein (nieuw);
- start met monitoring (nieuw).
Graag leggen wij deze tweede kwartaalrapportage voor ter bespreking in de beeldvormende
bijeenkomst van 7 april 2022.
Meer informatie
Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met Kees de Koning, projectleider taskforce,
telefoon 14 033 of e-mail gemeente@nijkerk.eu.
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