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Monitor sociaal domein BMWE 4 kwartaal 2017
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Voor u ligt de monitor sociaal domein BMWE over het 4 kwartaal van 2017.
Deze monitor heeft dezelfde opzet zoals u de afgelopen jaren gewend bent. Deze keer met uitzondering van de
financiële paragraaf. Hiervoor zijn een aantal redenen:
met name bij Jeugd speelt op dit moment op provinciaal niveau een specifiek onderzoek naar de
besteding van de kosten van de jeugdzorg. Er is een taskforce sturing op financiën jeugdhulp ingesteld
bestaande uit een bestuurlijke stuurgroep en een ambtelijke stuurgroep. BMWE is in de ambtelijke
stuurgroep vertegenwoordigd. Dit onderzoek is nog in volle gang en naar verwachting komt het resultaat
daarvan in maart;
momenteel wordt gewerkt aan een financieel overzicht 2017;
tegelijkertijd wordt gewerkt aan een actualisatie van de Uitvoeringsbegroting sociaal domein 2018 en
een verbeterd inzicht in de zorgkosten van met name Jeugd en Wmo.
Deze inzichten tezamen verwachten we in maart. We hebben dan ook zicht op het voorlopig resultaat van 2017.
Derhalve is het wenselijk om op een later moment een afzonderlijke financiële rapportage op te stellen als het
cijfermateriaal daarvoor is onderzocht en beschikbaar is.
Mede als gevolg bij de ontwikkelingen bij Jeugd neemt de behoefte aan adequate informatie toe. Daarvoor
moeten soms werkprocessen worden aangescherpt dan wel verbeteringen worden aangebracht in de wijze van
administreren. Daar wordt momenteel aan gewerkt. Een begin van deze verbeterde informatievoorziening is
opgenomen in de paragraaf Jeugd.
Naast dat er nog veel moet gebeuren is er ook veel om trots op te zijn. U leest de ontwikkelingen in de
verschillende paragrafen van deze monitor. De uitvoering per domein staat, we zijn toe aan de volgende stap:
verder werken aan de transformatie door onder meer de integrale ondersteuning te versterken. Integrale
ondersteuning houdt ook in om in samenspraak met Mensenwerk Hogeland en met de partners in regio het
netwerk om het huishouden beter te betrekken bij de zorgvraag.
We zitten intussen in het laatste jaar in BMWE-verband. Deze tijd benutten we om de basis op orde te krijgen, de
integrale ondersteuning vorm te geven en verder te werken aan de transformatie. Zoals u in deze monitor bij de
paragraaf herindeling sociaal domein kunt lezen zijn de voorbereidingen om het sociaal domein voor te bereiden
op Het Hogeland in volle gang. De wijze waarop het sociaal domein gepositioneerd wordt in de herindeling krijgt
steeds meer vorm. De backoffice krijgt vorm, de frontoffice in de vorm van integrale teams krijgt gestalte,
binnenkort zal een voorstel om tot een werkmaatschappij te komen worden behandeld in de
raadsklankbordgroep. Zo zullen in het jaar 2018 flinke stappen worden gezet.
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