
 Memo
Aan: Commissie MO
Cc:
Van: Anita Nibbelink/ Alwin Pauptit
Datum: 6 mei 2019
Kenmerk:
Onderwerp: stand van zaken kwaliteitsslag in Sociaal domein

Geachte commissie,

Zoals eerder met u afgesproken informeren wij u met dit memo over de stand van zaken van de 
kwaliteitsslag in het Sociaal Domein. 

Terugblik

In september 2018 hebben wij u schriftelijk geïnformeerd over tekorten in het Sociaal Domein. Daarna 
heeft u op 14 november een brief ontvangen met een beschrijving van het proces rond de te 
realiseren ombuigingen. Onderdeel van dit proces was een presentatie op 22 november 2018 waarin 
een historisch overzicht, analyse en achtergronden werden geschetst, evenals de op dat moment 
voorziene tekorten. Daarbij hebben wij u tevens voorgelegd langs welke inhoudelijke route wij door 
middel van een kwaliteitsslag tot een ombuiging willen komen in het Sociaal Domein. Op 6 december 
2018 was door de agendacommissie een extra vergadering van de commissie MO ingepland om een 
eerste discussie te voeren over de door het college voorgestelde oplossingsrichtingen. Voor deze 
commissievergadering hebben wij u in een memo de uitgangspunten die als kader gelden voor de 
kwaliteitsslag nogmaals voorgelegd evenals een lijst met projecten en acties die wij wilden gaan 
inzetten. 
Aan u is toen de vraag voorgelegd of u zich kunt vinden in de uitgangspunten die als kader zullen 
dienen voor de kwaliteitsslag en of u onderwerpen zou willen toevoegen aan de lijst of onderwerpen 
zou willen schrappen.
De uitgangspunten die wij als kader hanteren voor de kwaliteitsslag zijn:

- Normaliseren
- Voorkomen
- Innoveren/samenwerken

De tekorten in het Sociaal Domein vragen om een voortvarende aanpak, daarom zijn wij met de lijst 
die op 6 december 2018 met u is besproken direct aan de slag gegaan. Temeer daar in de 
eerdergenoemde brief van 14 november was toegezegd dat aan het einde van het eerste kwartaal van 
2019 duidelijkheid zou zijn over het hele pakket van maatregelen met een inschatting van de 
financiële effecten. Zoals afgesproken presenteren wij de financiële resultaten hiervan bij de 
Voorjaarsnota als voorbereiding op de begroting 2020. 

Om ervoor te zorgen dat u voldoende geïnformeerd blijft over de voortgang van de verschillende 
projecten is met u afgesproken dat u maandelijks een stand van zaken gepresenteerd krijgt.
In januari, februari en maart van dit jaar hebben wij u door middel van een memo en presentaties 
inderdaad op de hoogte gebracht over de stand van zaken.
Ook is een themadossier geopend waarin alle documenten zijn opgenomen over de kwaliteitsslag. 
Maandelijks worden hier documenten aan toegevoegd naar aanleiding van de commissiebehandeling.
Wij hebben in een monitor actuele informatie opgenomen over de ontwikkelingen in het Sociaal 
Domein over 2018, via een link heeft u direct toegang tot de monitor. Binnenkort zal hieraan informatie 
over de eerste maanden 2019 worden toegevoegd.

In de commissie van maart en in de raadsvergadering waarin gesproken is over de voorbereiding van 
de Voorjaarsnota heeft u aangegeven dat u graag meer informatie wilt hebben over de verschillende 
projecten in de kwaliteitsslag en de financiële vertaling daarvan.



Daarom bent in de vergadering van11 april jl. uitgebreid geïnformeerd over de verschillende projecten; 
de verantwoordelijke medewerkers hebben een pitch verzorgd over elk project. In de pitches werd de 
kern van het project verteld evenals de relatie met de vastgestelde uitgangspunten en werd iets 
verteld over de hardheid van de financiële opbrengst. Daarnaast heeft u een financieel overzicht 
gekregen van alle projecten en zijn er factsheets over de diverse projecten in het themadossier 
geplaatst.

Naast de projecten die zijn opgenomen in de kwaliteitsslag heeft het college een bestuursopdracht 
Transformatie in de kijk op zorg en hulp voor jeugd en gezin vastgesteld. De bestuursopdracht 
hanteert dezelfde uitgangspunten als de projecten in de kwaliteitsslag. Ook over de voortgang van de 
bestuursopdracht zullen wij u maandelijks informeren.

Huidige stand van zaken

Wij hebben de afgelopen weken de werkzaamheden rond de diverse projecten en acties verder 
voortgezet om ze volgens de planning die u in het totaaloverzicht van de projecten kunt zien uit te 
voeren. 

Informatievoorziening komende periode

Wij hebben u de afgelopen periode op verschillende manieren geïnformeerd over de voortgang van de 
kwaliteitsslag. Wij hebben daarbij gemerkt dat de informatie in een behoefte voorziet. Daarnaast 
kunnen wij ons voorstellen dat er onderwerpen zijn waarbij er behoefte is aan meer informatie dan wij 
in het bestek van een commissievergadering kunnen geven. Wij zouden daarvoor 
themabijeenkomsten kunnen organiseren buiten de reguliere vergadering van de commissie. Doel van 
deze bijeenkomsten is dan om u verder te informeren, vragen te beantwoorden en desgewenst van 
gedachten te wisselen. Dit zal met name een ambtelijke insteek hebben.
In de commissievergadering zelf kunt u natuurlijk met de verantwoordelijk portefeuillehouders en met 
elkaar in gesprek.


