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Beste raadsleden en burgerleden,
U heeft op 28 februari 2019 de motie aangenomen inzake prestatie indicatoren sociaal domein, met kenmerk
RM019-001 O.
Uw verzoek
ln deze motie verzoekt u:
Binnen het bestuur van de ISO Brabantse Wal aan te geven dat de gemeenteraad van Bergen
op Zoom de wens heeft uitgesproken om meer inzicht te krijgen in de Uaarlijkse) prestaties die
door de gemeenschappelijke regeling worden geleverd door middel van prestatie-indicatoren.
Teneinde verbetering van de grip op de controlerende functie te kunnen bewerkstelligen en
indien nodig voorstellen van beleidsaanpassingen te kunnen onderbouwen.
De gemeenteraad vóór de zomer 2019 een aanpak voor te leggen welke prestatie indicatoren
daartoe geëigend kunnen zijn en op welke wijze de gemeenteraad en eventueel de
deelnemende raden over de stand van zaken van de betreffende prestatie indicatoren periodiek
geïnformeerd worden.
Voorgelegd aan het bestuur ISO
Tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de ISO op 29 maart 2019 heeft wethouder B. Jacobs
namens het college van Bergen op Zoom de motie voorgelegd aan het bestuur van de ISO.
Het bestuur ISO heeft daarop de opdracht gegeven om strategische KP l's (Kritische Prestatie Indicatoren) te
formuleren voor (eenduidige) rapportage naar de raad van de 3 gemeenten, voor wat betreft het onderwerp
participatie. Dit is in lijn met de opdracht van het bestuur ISO bij actie 3b in de Uitvoeringsagenda ISO Brabantse
Wal 2019-2020 en luidt als volgt: ln overleg met het bestuur opstellen van een set van indicatoren (KPl's) op
basis waarvan monitoring en evaluatie van de actiepunten uit de uitvoeringsagenda kan plaatsvinden.
Aanpak
De ISO werkt op dit moment aan het formuleren van de prestatie indicatoren, als onderdeel van het project
'Optimaliseren en stroomlijnen van het Informatieproces' (Uitvoeringsagenda ISO Brabantse Wal 2019-2020).
Het formuleren van de indicatoren heeft wat langer geduurd dan verwacht, waardoor de aanpak helaas niet vóór
de zomer kon worden voorgelegd.
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Inmiddels heeft de ISO een eerste opzet gemaakt. Daarin zijn de volgende indicatoren geformuleerd:

Hoeveelheid uitkeringen (bestand), aantal meldingen, aanvragen (met soort aanvraag), toekenningen (met
redenen instroom), doelgroepen (hoeveel mensen in A,B,C), instrumenten (welke trajecten, plaatsingen
Werkcentrum), kenmerken (leeftijd, uitkeringsduur, statushouders), handhaving (sancties, sociale recherche),
financiën (Buig-, minima-, participatiebudget), uitstroom (met redenen uitstroom), bestandsontwikkeling van de
afgelopen 12 maanden Uitvoeringsagenda (voortgang acties).
Op dit moment worden de indicatoren nog verfijnd door bijvoorbeeld de juiste en eenduidige definities voor deze
indicatoren te benoemen. U wordt over de voortgang van de prestatie-indicatoren periodiek geïnformeerd tijdens
de half jaarlijkse raadsbijeenkomsten over de monitor sociaal domein.
Hiermee beschouwen wij de motie RMO19-001 O inzake prestatie indicatoren sociaal domein als afgedaan.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer L .Bakx,
bereikbaar per e-mail via J.M.P.A.Bakx@isd.bergenopzoom.nl of telefonisch via 0164-277166.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
Namens het college,

D~acobs M.Sc.
~~~~r.
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