Memo
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Cc:
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Wethouder Kuster
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15-01-2019
Zaaknummer: 25900
Onderwerp: Kwaliteitsslag Sociaal Domein

Dank u wel, voorzitter,
Geachte Commissie,
Op 22 november en 6 december 2018 hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken in het
Sociaal Domein en de wijze waarop wij de transformatie verder willen vormgeven. We werken samen aan
een kwaliteitsslag om binnen de financiële kaders te blijven.
U heeft ons gevraagd om u maandelijks tijdens uw vergadering actief te informeren over de gezette stappen,
de voorgenomen interventies en de geboekte resultaten. Ik zal dat doen, en hoor daarbij ook graag van u of
dat aan uw verwachtingen voldoet, of dat u nog andere dingen zou willen weten.
Dan kom ik bij de inhoud.
Wij hebben met u gesproken over een monitor waarin u de stand van zaken en ontwikkelingen kunt volgen.
Wij hebben u tijdens de commissievergadering hier kort een demo van laten zien. De monitor wordt op dit
moment verder uitgebouwd en zal er als volgt uit gaan zien;
Wij maken een hoofdindeling op de onderwerpen Participatiewet, Wmo, Jeugd en Voorliggend veld.
Daarbinnen maken wij een onderverdeling waarin staat vermeld hoeveel per onderwerp is opgenomen in
onze begroting, wat de realisatie is tot het moment van rapporteren en wat de prognose is voor het hele jaar.
Dit doen wij financieel en dit vullen wij aan met informatie rond aantallen e.d. Ook komt er inhoudelijke
informatie bij, die context geeft aan de cijfers.
Op deze manier gaan wij ook rapporteren over de acties, projecten en maatregelen die wij in het kader van
de kwaliteitsslag gaan uitvoeren. U ontvangt dan dus informatie over de acties, projecten en maatregelen
zelf en het effect dat ze hebben.
Wij verwachten in de volgende commissievergadering op 7 februari u een globaal beeld te kunnen geven
van de resultaten over 2018. Dit is met het nodige voorbehoud omdat we nog bezig zijn met de jaarafsluiting,
er nog allerlei facturen en verantwoordingen van aanbieders binnenkomen en er nog verwerking van
gegevens moet plaatsvinden. Wij willen u tijdens die vergadering ook een geactualiseerde prognose geven
voor 2019 op basis van de voorlopige resultaten over 2018. Daarnaast willen we u de monitor presenteren
voor zover die op dat moment gereed is. De monitor zal in de komende periode steeds verder ingevuld
worden.
Op dit moment zijn we druk bezig met allerlei werkzaamheden, zowel inhoudelijk als wat de rapportage
betreft.
Om u een beeld te geven van de werkzaamheden waar we nu mee bezig zijn, het volgende:
De projecten die we willen starten in het kader van de Participatiewet hebben natuurlijk een directe relatie
met onze gemeenschappelijke regeling Laborijn.
In de gesprekken die wij voeren met Laborijn komt onze wens om op korte termijn projecten te starten
nadrukkelijk aan bod. Wij zoeken naar de beste manier om daar uitvoering aan te geven.
Bij de Wmo zijn we gestart met een inventarisatie van de pasjes voor de regiotaxi. Wanneer de inventarisatie
is afgerond gaan we verdere stappen zetten.
Om onze invloed op (derden)verwijzingen te vergroten zijn wij gestart met gesprekken met de gecertificeerde
instellingen. De eerste indruk is positief. Zij staan er zeker open voor om de samenwerking te verbeteren en
meer afstemming te zoeken over noodzakelijke hulp en ondersteuning. De komende weken werken we aan
het concretiseren van deze afspraken.
In algemene zin werken we aan een verbetering van het proces van behandelen van een
ondersteuningsvraag van onze inwoners. Van melding, via keukentafelgesprek en aanvraag tot beschikking.
In dat proces zullen we ook opnemen dat we onze inwoners met enige regelmaat willen zien en spreken om
vast te kunnen stellen of de ondersteuning nog voldoende is, of moet worden uitgebreid, of dat zij, en daar
hopen we natuurlijk op, zichzelf weer kunnen redden.

Ook komt volgende week een evaluatie beschikbaar van de gemeente Renkum die een alternatief
indicatiesysteem test. Wij hebben contacten gelegd en zullen onderzoeken of dat ook voor ons interessant
kan zijn.
Heel concreet hebben we in de begroting 2019 en verder geld opgenomen om schoolmaatschappelijk werk
te versterken. We gaan onder andere met schoolbesturen in gesprek om het schoolmaatschappelijk werk in
2019 breder in te voeren.
Uiteraard kijken we ook om ons heen. Onder andere op basis van uw tips hebben we al twee gemeenten
bezocht, te weten Waddinxveen en Woudenberg. Morgen zijn we in Utrecht. Een excursie voor de raad om
kennis te kunnen nemen van verschillende voorbeelden in het land is voorbereid. U ontvangt daarover
binnenkort nadere informatie. We vinden het belangrijk om bij deze bezoeken goed te bekijken welke
werkende elementen ook in Oude IJsselstreek zouden kunnen werken.
We zetten verschillende stappen tegelijk. We zijn daarbij niet alleen zelf aan zet, maar ook afhankelijk van
partners in het veld. Wij hebben er vertrouwen in dat we op de goede weg zijn, maar er is nog genoeg te
doen. Wij zullen u actief blijven informeren en met u in gesprek blijven.
Tot zover, voorzitter.

