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Bijgaand treft u de 2e Monitor Sociaal Domein 2020. Met deze monitor wordt zowel
financiële als inhoudelijk informatie over het gemeentelijk sociaal domein gegeven.
De eerste monitor over 2020 is met u besproken tijdens de raadsinformatieavond op 9
september jl. U heeft (samengevat) de volgende aanbevelingen gedaan:
1. Graag gegevens omtrent de mate van cliënttevredenheid toevoegen.
2. Meer (financiële) analyses per onderdeel.
3. Geef per onderdeel weer of er al dan niet bijsturing nodig is.
4. Doelen mogen meer aangescherpt, geconcretiseerd en verminderd worden.
5. Bij het maatschappelijk effect Participatie is actief meedoen in de samenleving niet
alleen door te werken.
De tijd tussen de bespreking van de 1e monitor en de samenstelling van de 2e monitor is
(te) kort geweest om veel verbeteringen door te voeren. De teksten zijn daar waar nodig
geactualiseerd. Sommige doelen zijn geschrapt, dan wel geconcretiseerd. De aanwezige
resultaten van cliënttevredenheidsonderzoeken zijn toegevoegd. Het maatschappelijk
effect bij Participatie is aangepast.
Het per onderdeel analyseren en aangeven wat de financiële gevolgen zijn en de
verzameling van goede indicatoren vraagt meer tijd. Hetzelfde geldt voor het aangeven of
er al dan niet bijsturing nodig is. Op onderdelen is dit al wel aangegeven.
Het model is nagenoeg gelijk aan de vorige monitor. Wel zijn onderwerpen die qua
informatie nauwelijks iets toevoegen, geschrapt. Ook is een samenvattende paragraaf met
de belangrijkste ontwikkelingen en risico’s toegevoegd.
De komende periode zullen we blijven werken aan de verdere ontwikkeling van de
monitor. Uiteindelijk willen we het model laten aansluiten bij het integraal beleidsplan
Sociaal Domein, welke in de loop van het volgend jaar zal verschijnen. Tot aan die tijd
zullen we daar waar mogelijk verbeteringen aanbrengen.

Dit is de laatste monitor van dit jaar. De uiteindelijke jaaruitkomst wordt vermeld in de
jaarrekening, Voorzien is dat in 2021 ook tweemaal een monitor zal verschijnen (voor- en
najaar).
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