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Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad,
Graag breng ik u middels deze brief op de hoogte van de datatransitie jeugd en WMO waarvoor de voorbereidingen
momenteel worden getroffen.
Binnen het domein jeugd en WMO werken we met een managementinformatiesysteem, waarvan in de praktijk is
gebleken dat dit systeem niet de juiste sturingsinformatie verschaft. Bovendien wijkt het huidige systeem af van het
systeem dat gebruikt wordt door Sociale Zaken. Gezien de ontwikkeling die we door maken door de domeinen jeugd,
participatie en WMO met elkaar te integreren in een uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein (USD) is het noodzakelijk
gebleken dat er een passend systeem geïmplementeerd wordt - USD breed.
Een dergelijke transitie brengt risico’s met zich mee, zoals de conversie van gegevens en de gevoeligheid van data. Om
deze risico’s te beheersen zijn de nodige maatregelen getroffen. Zo wordt de conversie intern uitgevoerd en zijn extra
veiligheidsstappen ingebouwd. Daarnaast wordt rekening gehouden met het feit dat de implementatie van een nieuw
systeem een nieuwe manier van werken met zich mee brengt voor de medewerkers. Daarom wordt er tot die tijd ingezet
in het opleiden van de medewerkers in het werken met het systeem en in het inrichten van processen.
Tot eind februari 2019 wordt er volop geïnvesteerd om de transitie zo soepel en vlot mogelijk te laten verlopen.
Op dit moment kan ik u laten weten dat de datatransitie gepland is op 26 november aanstaande.
U wordt als gemeenteraad op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen volgens de reguliere planning en control
cyclus.
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