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1. Monitor Sociaal Domein P1-2018

Dennis Boekhout

CONFORM ADVIES
Besluit college

Advies te nemen besluit
1. De Monitor Sociaal Domein over de periode januari tot en met april 2018 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 2018. De onderwerpen uit de
monitor over het tweede halfjaar van 2017 zijn gelijk gebleven. Daarnaast zijn de volgende
onderwerpen toegevoegd of aangepast:
- Financiële prognose pleegzorg (Jeugd).
- Het hoofdstuk over bevolkingsontwikkeling is aangevuld met informatie over verschillende
leeftijdsgroepen.
- Het hoofdstuk gericht op Wmo is gesplitst in Wmo ondersteuning en Wmo hulpmiddelen.
- Redenen beëindiging schuldbemiddelingstraject bij schuldhulpverlening.
De monitor wordt voor 2018 drie keer opgeleverd. De monitor blijft hierna ook in ontwikkeling, daarbij
hanteren we de werkwijze voor informatievoorziening van team bedrijfsvoering sociaal domein.
Argumenten
1. Deze eerste Monitor Sociaal Domein van 2018 geeft uitvoering aan de afspraak om periodiek
te rapporteren op sturingsgegevens en -informatie.
2. De rapportage wordt ter kennisname aan de raad gestuurd.

Kanttekeningen
1. De financiële prognoses binnen het Sociaal Domein zijn nog in ontwikkeling.
2. We maken gebruik van een nieuwe tooi voor presentatie van gegevens. Deze is nog niet
optimaal in het gebruik en dat beperkt op dit moment nog de mogelijkheid tot automatisering
van de rapportage.
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 wordt er drie keer gerapporteerd: De eerste Monitor van 2018 wordt nu
eind mei 2018 uitgebracht over de periode van januari tot en met april 2018 (PI-2018). Op deze
manier kan er voor het zomerreces worden bijgestuurd waar nodig.
De Monitor blijft in ontwikkeling.
Communicatie en Participatie
De Monitor wordt na collegebesluit per raadsinformatiebrief verspreid. In het vervolg (P2-2018) wordt
deze aangeboden aan de commissie sociaal domein van de raad.
Raadsinformatiebrief
Nieuwe publicatie: Monitor Sociaal Domein over januari tot en met april 2018
De Monitor Sociaal Domein bevat stuurinformatie over de periode van Januari tot en met april
2018. Opvallend is dat het succes van onafhankelijke cliëntondersteuning doorzet in 2018. Het
aantal inwoners wat hiervan gebruik heeft gemaakt is in het eerste kwartaal van 2018 hoger
dan over heel 2016.
Daarnaast is het aantal jeugdigen in zorg sinds eind 2017 licht gedaald. Het aantal inwoners binnen
schuldhulpverlening en het aantal inwoners wat een algemene bijstandsuitkering ontvangt is stabiel
gebleven.
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De effecten van de vergrijzing lijken voornamelijk een stempel te drukken op het gebruik van Wmo
voorzieningen. Het aantal inwoners in zorg is relatief gezien, ten opzichte van de bevolking, constant
sinds 2016. Er is een hoger absoluut aantal beschikkingen afgegeven op het gebied van
huishoudelijke hulp en begeleiding. Voornamelijk inwoners vanaf 55 jaar maken gebruik van diensten
binnen de Wmo.
De monitor bevat ten opzichte van de vorige publicatie over het tweede halfjaar van 2017 een aantal
nieuwe onderwerpen, waaronder een financiële prognose voor pleegzorg.
In 2018 wordt de Monitor na de huidige versie nog eenmaal gepubliceerd in september en vervolgens
in januari 2019. Het is een document dat bij iedere publicatie verder ontwikkeld wordt.
Financiële paragraaf
De financiële prognoses voor huishoudelijke hulp, begeleiding en pleegzorg zijn gebaseerd op data
uit onze eigen afgegeven beschikkingen. Voor pleegzorg zijn geen begrotingsgegevens beschikbaar
en daarom wordt de prognose afgezet tegen de uitnutting van pleegzorg in 2017.
Juridische paragraaf
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 en bijdragen aan betere
ondersteuning en hulp voor onze inwoners.
Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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