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De afgelopen periode is door het college gewerkt aan het opstellen van de jaarlijkse 
Raadsrapportage Sociaal Domein.

Begin 2020 is in samenspraak met de Raadswerkgroep Sociaal Domein gezocht naar een 
andere manier van rapporteren, die beter aansluit bij de behoefte van raad en college. Er is 
besloten de rapportage te baseren op het huidige beleidskader Sociaal Domein 2019 - 2022. 
Daarmee komen de beleidsdoelen meer centraal te staan. Dit is het tweede opeenvolgende 
jaar dat de rapportage op deze manier is opgebouwd.

De rapportage belicht met name de voortgang op de focus en doelen die we in het 
beleidskader hebben gesteld. Daarnaast biedt de rapportage kwantitatieve informatie over 
het gebruik van zorg en ondersteuning en een financieel jaaroverzicht.
De rapportage betreft (de ontwikkelingen en voortgang in) het jaar 2021.

Wij zijn content om op het huidige aggregatieniveau te kunnen laten zien hoe terug kan 
worden gekeken op het jaar 2021. Deze feitelijke weergave biedt handvatten om de 
rapportage in te zetten als monitorings- en sturingsinstrument bij toekomstige kaderstelling.

Met deze vorm van rapporteren, waarvoor gezamenlijk is gekozen, verwachten wij aan de 
behoefte van de gemeenteraad te voldoen. Daarbij beseffen wij dat elk onderwerp dat op 
deze manier belicht wordt, kan leiden tot nieuwe, verdiepende vragen. Wij voorzien daarvoor 
een Uitwisseling met de raad waarin deze rapportage wordt besproken en verdieping kan 
plaatsvinden.

Het college kijkt terug op een jaar dat deels nog werd getekend door de gevolgen van Covid-
19. Deze situatie heeft de samenwerking met diverse netwerkpartners nog verder verstevigd. 
Er is samen gewerkt aan het realiseren van onze beleidsdoelstellingen, waaronder 
toegankelijkheid, eenzaamheid, ondersteuning voor de jeugd, armoede en meer thema’s. 
Het college is blij met de samenwerking met al onze partners en de grote en gezamenlijke 
inzet voor onze samenleving.

Terwijl de betaalbaarheid van het Sociaal Domein onder druk blijft staan, is er sterk ingezet 
op monitoring, gebruik van data, kostenbesparing en voorspelbaarheid.
We ronden 2021 af met een positief rekeningresultaat, wat in het bijzonder bijdraagt aan de 
doelstelling om te komen tot een bewuste en stabiele begroting.  


