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De afgelopen periode is door het college gewerkt aan het opstellen van een jaarlijkse 
Raadsrapportage Sociaal Domein. 
De opbouw van de rapportage is gebaseerd op het huidig beleidskader 2019-2022 en in lijn 
met wat eerder dit jaar is besproken in de Raadswerkgroep Sociaal Domein. 
Wij zijn content om op het huidige aggregatieniveau te kunnen laten zien hoe terug kan 
worden gekeken op het jaar 2020. De rapportage geeft middels een feitelijke weergave een 
beeld over de ontwikkelingen van dat jaar in het licht van het de speerpunten uit het 
beleidskader. Daarnaast biedt het handvatten om (gerichter) in te zetten als 
sturingsinstrument bij kaderstelling(en). 

Met de nieuwe vorm van rapporteren, waarbij we gezamenlijk een nieuwe weg zijn 
ingeslagen, verwachten wij aan de behoefte van de gemeenteraad te voldoen maar we 
hebben het besef dat elk onderwerp dat ‘extra’ belicht wordt kan leiden tot nieuwe, 
verdiepende vragen. 

Het college kijkt daarbij terug op een bewogen jaar waar COVID-19 een maatschappelijke 
impact heeft gehad en ook voor de nabije toekomst zal hebben. Als college zijn we enorm 
trots op de resultaten die zijn behaald mede door een versteviging van de samenwerking 
met al onze netwerkpartners. 

Inhoudelijk hebben we (op onderdelen grote) stappen gemaakt om de beleidsdoelstellingen 
aan het einde van de looptijd van het beleidskader ook daadwerkelijk te halen. 
De betaalbaarheid van het Sociaal Domein blijft niettemin onder druk staan. Het is echter 
nog altijd niet zeker in welke mate en tegen welke voorwaarden extra rijksmiddelen of 
stelselwijzigingen daadwerkelijk meer balans zullen bieden. 
Maar we ronden 2020, mede gestuurd door een tussentijdse bijstelling, af met een positief 
rekeningresultaat wat in het bijzonder bijdraagt aan de doelstelling om te komen tot een 
bewuste en stabiele begroting.  
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