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Rapportage Sociaal Domein

Het college zendt u bijgaand de rapportage Sociaal Domein 2019. Conform de “Planning 
Uitwisseling en behandeling RIB/A-stukken” zal de rapportage aan de orde komen bij de 
uitwisseling op 23 april 2020. Tijdens deze uitwisseling kunt u inhoudelijke en/of technische 
vragen stellen over de rapportage. 

De rapportage is geschreven conform een model dat door uw raad in 2015 is vastgesteld. 
Het model geeft, in een ideale situatie en/of ideaal gebruik, op hoofdlijnen een inzicht in de 
vier perspectieven van klant, mantelzorger, professional en proces. De rapportage toont 
ontwikkelingen in het gebruik van zorg en ondersteuning, op verhalende wijze en met 
beschikbare data. De rapportage betreft het jaar 2019 en is daarmee een terugblik.

In de rapportage wordt kort het financiële aspect aangestipt. Voor het eerst in drie jaar 
kunnen we constateren dat we over een voorgaand jaar niet tegen tekorten aankijken. Over 
het jaar 2019 is Sociaal Domein breed een voordeel ontstaan. Dat voordeel wordt verwerkt 
in de jaarrekening 2019. 
Daarbij zijn eventuele effecten door verrekening van zorgkosten over voorgaande jaren 
(inclusief 2019) en verschuiving van kosten bij de regionale risicoverevening worden niet in 
de jaarrekening verwerkt. 

In het kader van het voordeel moeten we deze trend voor 2020 vast weten te houden. 
Daarnaast heeft u als gemeenteraad in de zomer van 2019 maatregelen vastgesteld die 
moeten leiden tot €420.000 besparing op de zorgkosten per 2020. De gerichte interventies 
om de uitgaven te temperen hebben op dit moment nog niet als resultaat gehad dat we per 
2020 de gewenste besparing op zorgkosten volledig zullen realiseren.   

Alternatieve vorm van rapporteren

Het college voelt een behoefte om alternatieve instrumenten te verkennen om de 
gemeenteraad integraal over alle aspecten van het Sociaal Domein adequaat informeren. 

Zo ervaren wij bij het aanbieden van deze rapportage beperkte mogelijkheden om 
bijvoorbeeld een verband te leggen met ontwikkelingen rond:

 de (verantwoording op) de voortgang van het beleidskader;
 de effecten van de besparingsmaatregelen;
 de financiële effecten voor de jaarrekening en voorjaarsnota;
 de uitvoeringsorganisatie Lariks;



Bovengenoemd lijstje met onderwerpen is niet limitatief. Maar de samenhang tussen de 
onderwerpen onderling én met de rapportage Sociaal Domein is evident. Het zijn 
onderwerpen die nu verspreid op de raadsagenda aan de orde komen. 
Zo gaan we inhoudelijk in op de samenlevingsakkoorden in juni, op de voorjaarsnota 
inclusief de effecten van de besparingsmaatregelen in juli en het beleidskader met de 
specifiek genoemde inhoudelijke thema’s in oktober bij de ‘voortgangsavond Samenleving’. 

Wij zullen, in dialoog met de raadswerkgroep Monitoring Sociaal Domein, op korte termijn 
een voorstel doen om te komen tot een andere vorm en/of aanvullende instrumenten én een 
nieuwe kalender om de raad integraal te informeren.    
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