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Geachte raad,
In de afgelopen periode hebben wij met u gesproken over de inrichting van de (kwartaal) monitoring binnen het sociaal
domein. Door uw werkgroep sociaal domein is recentelijk een plan van aanpak opgesteld hoe tot een voorstel te komen
voor het monitoren van de uitvoering van de Wmo, Jeugd en de Participatiewet. Dit conform de motie 'Decentralisaties',
aangenomen door uw raad op 16 oktober 2014 (RM014-0097).
Het plan van aanpak voorziet in een nadere afstemming tussen uw werkgroep en ons college aan het begin van het
2ekwartaal 2015 (april). Wij benadrukken dat het hierbij gaat om de door uw gewenste permanente vorm van monitoren
door uw raad van de drie decentralisaties (3 D's). Het initiatief en de opbrengsten vanuit de werkgroep sociaal domein
wachten wij dan ook met belangstelling af.
Bij de behandeling van de beleidsplannen en verordeningen behorende bij de 3 D's in oktober (Wmo/Jeugd) en
december (Participatiewet) vorig jaar is vanuit ons college aan u toegezegd in ieder geval na afronding van het eerste
kwartaal 2015 de eerste bevindingen aan u te rapporteren . Conform de mededelingen vanuit de portefeuillehouders
geschiedt deze rapportage, mogelijk bij wijze van tussenstap, per decentralisatie. Dit betekent dat de monitor sociale
voorzieningen, zoals bij u bekend, wordt ingericht en rapporteert conform de nieuwe Participatiewet. Dus ook inclusief de
inzet van het instrument studietoeslag zoals door u verzocht. Voor Jeugd en de Wmo wordt een tijdelijke monitor
opgesteld die aansluit bij de opzet van de monitor sociale voorzieningen. Het Zi2t jeugdzorg (Zorg , informatie, inkoop
team) maakt voor "haar" monitor een afspraak met uw werkgroep sociaal domein. Voor de Wmo wordt eveneens via uw
werkgroep afstemming gezocht indien nodig.
Het streven is om deze monitoren aan u te verstrekken vóór het 3ekwartaal 2015.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen
het$ben dan kunt u contact opnemen met Danielle van Gooi, bestuursadviseur van ons college, bereikbaar via
teléfoonnummer 0164- 277 504.
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