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Onderwerp
Monitor Sociaal Domein 2e halfjaar 2019

Advies te nemen besluit
1. De Monitor Sociaal Domein over de periode juli tot en met december 2019 vaststellen.
2. De Monitor ter kennis brengen van de raad.

Team
Bedrijfsvoering 
sociaal domein

Opsteller
Benno Slothouwer

Datum collegevergadering
7 april 2020

Programmamanager
Dennis Boekhout

5

o'

I

Agendapunt nummer
8
Portefeuillehouder
H.J. Veneklaas
Registratienummer
VB/20/96020
Zaaknummer
Z/20/181696 
Registratiedatum
30 maart 2020
Uiterste datum behandeling in raad
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Raadsinformatiebrief
RIB Monitor Sociaal Domein juli - december 2019:

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

Kanttekeningen
1. De monitor Sociaal Domein blijft (nog) in ontwikkeling, daar de maatschappij waarin onze 

cliënten / inwoners leven, ook steeds in ontwikkeling blijft.

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 gaan we weer terug naar halfjaar 
basis en trachten we aansluiting te zoeken bij de bestaande P&C cyclus.

Trends en verwachtingen voor 2020
We verwachten dat de trend van de vergrijzing zich doorzet als we kijken naar de totale 
bevolkingsopbouw in onze gemeente.
Het aantal beschikte hulpmiddelen (Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)) toont na 2018 een 
lichte stijging die we toeschrijven aan de vergrijzing en de invoering van het abonnementstarief. 
Na een gestage groei in de afgelopen perioden zien we nu een lichte afvlakking in het aantal 
jeugdhulpcliënten en -trajecten.
We zien dat de dalende trend in het aantal verstrekkingen van algemene bijstand duidelijker 
zichtbaar wordt. Echter, de uitbraak van COVID-19 zal een trendbreuk laten zien.

We informeren u graag over de Monitor Sociaal Domein. Deze tweede uitgave van 2019 beschrijft de 
stand van zaken voor de maanden juli tot en met december 2019.

Opbouw van de Monitor
De focus van de monitors ligt op het in kaart brengen van relevante informatie die bijdraagt aan 
datagedreven sturing. De indeling en opbouw van deze Monitor is gebaseerd op de eerdere monitors

Inleiding
Voor u ligt de tweede Monitor Sociaal Domein van Stichtse Vecht van 2019. 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
1. De Monitor Sociaal Domein geeft uitvoering aan de afspraak om periodiek te rapporteren op 

sturingsgegevens en -informatie.
2. De rapportage wordt ter kennisname aan de raad gestuurd.
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Risicoparagraaf
Er zijn geen risico's aan dit voorstel.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.

Juridische paragraaf
De Monitor bevat geen privacygevoelige informatie over inwoners van Stichtse Vecht. Gegevens zijn 
niet herleidbaar naar personen.

Samenhang met andere gegevens
De Monitor Sociaal Domein geeft kerncijfers over onze inwoners en de voorzieningen in het sociaal 
domein waarvan zij gebruik maken. Met de Programmarekening informeren wij u over het gebruik 
van (financiële) middelen. Met de Monitor Sociale Kracht, die in U-10 verband wordt uitgebracht, gaat 
het over het welzijn en welbevinden van onze inwoners. Binnenkort informeren wij u hierover. Ook 
vindt er jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek plaats onder de cliënten van Wmo en Jeugdhulp. 
Vanaf najaar 2019 wordt ook voor de participatiewet de klanttevredenheid gemeten. Over al deze 
ontwikkelingen en uitkomsten wordt u telkens apart geïnformeerd.

Financiële paragraaf
De realisatie van de kosten over 2019 worden verantwoord in de Programmarekening 2019.

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 van 
Collegewerkprogramma) en bijdragen aan betere ondersteuning en hulp voor onze inwoners 
(Programma 4 Sociaal van Collegewerkprogramma).

en laat met cijfermatige data de ontwikkelingen zien in de verschillende sub-domeinen (Wmo, 
jeugdhulp, participatie en schuldhulpverlening) van het Sociaal Domein. Daarmee geven we een 
beeld van de huidige stand van zaken binnen het Sociaal Domein.
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