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Monitor sociaal domein BMWE 1 kwartaal 2018
e

Voor u ligt de monitor sociaal domein BMWE over het 1 kwartaal van 2018.
e

Deze monitor over het 1 kwartaal 2018 kent een aantal aanvullingen ten opzichte van de vorige monitor:
de eerste kwartaalrapportage 2018 van Mensenwerk Hogeland is integraal opgenomen, zodat de
monitor sociaal domein steeds meer een totaaloverzicht geeft;
toegevoegd is een dashboard in een vergelijkbare opzet als de landelijke monitor sociaal domein.
De monitor sociaal domein wordt steeds completer en daardoor ook meer omvattender.
Mensenwerk Hogeland
Met Mensenwerk Hogeland zijn we vanaf 1 januari 2018 de samenwerking aangegaan in het sociaal domein.
Tezamen werken we aan de transformatie in het sociaal domein. Dat vereist in het begin de nodige afstemming,
zowel inhoudelijk, als organisatorisch en administratief. Er zijn goede stappen in de samenwerking gezet, maar er
is nog genoeg te doen. In de integrale teams werken we samen met begrip voor de verantwoordelijkheden die elk
van de partijen heeft. Punten van aandacht zijn huisvesting en administratieve afstemming.
Aansluitend aan de rapportage van Mensenwerk Hogeland is aan het einde van het hoofdstuk een paragraaf
opgenomen met een beoordeling van de rapportage van Mensenwerk Hogeland door het contract- en
leveranciersmanagement.
Dashboard
Voor het eerst is een dasboard opgenomen in de monitor sociaal domein. De gemeentelijke monitor sociaal wordt
landelijk gepresenteerd bij Waarstaatjegemeente.nl. In de voorliggende monitor is een vergelijkbaar dashboard
opgenomen, waarbij we gebruik hebben gemaakt van de landelijke bekende gegevens op
Waarstaatjegemeente.nl, afgezet tegen de actuele BMWE cijfers. Met het presenteren van een dashboard krijgen
we steeds meer zicht op WAT er gebeurt in het sociaal domein, de grote opgave is om de wereld te leren kennen
die achter deze aantallen zit. Met andere woorden WAAROM de ontwikkelingen zich bij de BMWE-gemeenten
zich voordoen zoals we dat nu waarnemen.
De duiding van deze cijfers vraagt meer tijd en bijbehorende capaciteit. Deze capaciteit is op dit moment niet
beschikbaar. Pas nadat we de duiding hebben uitgevoerd kunnen we conclusies trekken rondom de
ontwikkelingen in het sociaal domein en de effecten van het uitgevoerde beleid. In de volgende monitor wordt
getracht een aantal van deze cijfers nader geanalyseerd te hebben.
Financieel perspectief
Inmiddels komt er steeds meer zicht op het financiële perspectief in het sociaal domein. Met name de tekorten op
de jeugdzorg trekt een grote wissel. In aanvulling op de resultaten van de taskforce van de RIGG is een
gemeentelijke taskforce ingesteld voor een nader onderzoek naar de oorzaken en gevolgen voor onze
gemeenten. In het hoofdstuk financiële monitor wordt het financiële perspectief nader geduid.
Continue verbetering van de informatievoorziening
Er wordt continu gewerkt aan de verbetering van de informatievoorziening. Naast het dashboard is een begin van
e
deze verbeterde informatievoorziening opgenomen in de paragraaf Jeugd. Ingaande het 2 kwartaal zullen ook
verbeteringen in de monitor Participatie worden aangebracht. Daarna volgt de Wmo.
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CONCLUSIES
De voorbereidingen om het sociaal domein voor te bereiden op Het Hogeland zijn in volle gang. De wijze
waarop het sociaal domein gepositioneerd wordt in de gemeente Het Hogeland krijgt meer vorm.
De samenwerking met Mensenwerk Hogeland begint gestalte te krijgen. Het eerste kwartaal was vooral een
aanloopperiode in de samenwerking.
Het onderzoek van de taskforce Jeugd zal meer inzicht geven in hoe we de hulpvragen in de toekomst beter
kunnen begeleiden.
Inmiddels is wel duidelijk geworden dat het sociaal domein niet ‘budgetneutraal’ kan worden uitgevoerd. Met
name bij het domein Jeugd is dit manifest geworden, in de loop van het jaar zal duidelijk worden op welke
wijze we gerichter kunnen sturen op de beheersing van de kosten in relatie tot het adequaat behandelen van
de hulpvragen in ons gebied.
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