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Monitor Sociaal Domein 1 e halfjaar
2020

Dennis Boekhout

Besluit college

fm advies met redactionele aanpassing in collegevoorstel. Tekstmandaat wethouder Veneklaas.
Advies te nemen besluit
1. De Monitor Sociaal Domein over de periode januari tot en met juni 2020 vaststellen.
2. De Monitor ter kennis brengen van de raad.
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TOELICHTING

Inleiding
Voor u ligt de eerste Monitor Sociaal Domein van Stichtse Vecht van 2020. De indeling en opbouw
van deze Monitor is gebaseerd op de eerdere Monitors Sociaal Domein en laat met kwantitatieve
data de ontwikkelingen zien in de verschillende sub-domeinen (Wmo, jeugdzorg, inkomen, werk en
schuldhulpverlening) van het sociaal domein.
De monitor wordt met ingang van 2019 per halfjaar opgeleverd. Hierdoor zijn trendmatige
bewegingen beter te duiden. De monitor blijft hierna ook in ontwikkeling, daarbij hanteren we de
werkwijze voor informatievoorziening van team bedrijfsvoering sociaal domein.

Argumenten
De Monitor Sociaal Domein geeft uitvoering aan de afspraak om periodiek te rapporteren op
1.
sturingsgegevens en -informatie.
2.
De rapportage wordt ter kennisname aan de raad gestuurd.

Kanttekeningen
De monitor Sociaal Domein blijft in ontwikkeling, daar de maatschappij waarin onze cliënten /
inwoners leven, ook steeds in ontwikkeling blijft. De invloeden van Corona op het gebruik van Wmoen jeugdhulpvoorzieningen zijn op dit moment nog niet helder.
Uitvoering
In 2015 en 2016 werd de Monitor Sociaal Domein ieder kwartaal uitgebracht. In overeenstemming
met de klankbordgroep Sociaal Domein van de raad is voor 2017 een voorstel gedaan om per half
jaar te rapporteren. In 2018 is drie keer gerapporteerd. Vanaf 2019 zijn we weer teruggegaan naar
halfjaar basis en zoeken we aansluiting bij de bestaande P&C cyclus.

Communicatieparagraaf
De Monitor wordt na collegebesluit per raadsinformatiebrief verspreid en aangeboden aan de
commissie sociaal domein van de raad.

Raadsinformatiebrief
De raad wordt als volgt geïnformeerd:

Monitor Sociaal Domein: Vergrijzing zet door, aantal
bijstandsuitkeringen stijgt door Corona
Zoals toegezegd informeren we u graag over de Monitor Sociaal Domein over de maanden januari tot
en met juni 2020 [LINK INVOEGEN]. De halfjaarlijkse Monitor Sociaal Domein brengt de
trendontwikkelingen in het sociale domein in kaart op basis van data gedreven sturing. De monitor
kijkt naar de verschillende sub-domeinen (Wmo, jeugdhulp, participatie en schuldhulpverlening) van
het Sociaal Domein.

Trends voor 2020 en verder
We verwachten dat de trend van de vergrijzing zich doorzet als we kijken naar de totale
bevolkingsopbouw in onze gemeente.
In het gebruik van Wmo-ondersteuningstrajecten zien we een toename over de afgelopen jaren. De
groep ouderen vormt een groter aandeel van de bevolking en de gemiddelde leeftijd van ouderen
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komt steeds hoger te liggen. Tezamen met ‘langer thuis wonen’ en het abonnementstarief voor Wmovoorzieningen betekent dit een stijging in de vraag naar Wmo-ondersteuning.
Er is een afvlakking zichtbaar in de groei van het aantal jeugdhulptrajecten (Jeugdwet). Deze lijkt zich
door te zetten in de eerste helft van 2020.
Vanaf medio 2017 daalde het aantal huishoudens met een uitkering. Deze daling stopt in de eerste
maanden van 2020. Door de coronacrisis stijgt het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering in
de afgelopen maanden.
Samenhang met rapporten en onderzoeken
De Monitor Sociaal Domein geeft kerncijfers over onze inwoners en de trends in het gebruik van de
voorzieningen in het sociaal domein. Met de Bestuursrapportage en de Programmarekening
informeren wij u over het gebruik van (financiële) middelen en beleidsontwikkelingen. De Monitor
Sociale Kracht gaat over het welzijn en welbevinden van onze inwoners en die van de U10
gemeenten. Ook vinden er jaarlijks cliëntervaringsonderzoeken plaats onder de cliënten van Wmo en
Jeugdhulp en de participatiewet. De cliëntervaringsonderzoeken over 2019 zijn onlangs afgerond.

Financiële paragraaf
De prognose van de realisatie van de kosten over 2020 worden verantwoord in de
Bestuursrapportage.
Juridische paragraaf
Er zijn geen juridische consequenties. De Monitor bevat geen privacygevoelige informatie over
inwoners van Stichtse Vecht. Gegevens zijn niet herleidbaar naar personen.

Risicoparagraaf
Er zijn geen risico’s aan dit voorstel.
Duurzaamheidsaspecten
De Monitor kan houvast bieden bij sturing door de raad binnen het Sociaal Domein. Op de lange
termijn kan dit bijdragen aan een beter inzicht in resultaten van ons beleid (Programma 1 Bestuur,
Collegewerkprogramma) en bijdragen aan betere ondersteuning en hulp voor onze inwoners
(Programma 4 Sociaal, Collegewerkprogramma).

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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