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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

Met deze brief informeren wij u over het proces om te komen tot een rapportagemodel 
voor het sociaal domein. De afspraken zoals die zijn gemaakt tijdens het overleg van de 
Begeleidingscommissie Vernieuwing Sociaal Domein (VSD) op 25 november j l . , zijn 
hierin meegenomen. 

In de eerste twee kwartaalrapportages over de uitvoering van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet van dit jaar hebben wij toegezegd dat wij dit jaar 
een rapportagemodel over het sociaal domein aan u zouden presenteren. Ook in de brief 
over Doorkijk VSD 2016-1017 (nr. 5291371) hebben we deze toezegging opgenomen. 
Dit model biedt in de komende jaren de basis voor de informatievoorziening over het 
bereiken van onze maatschappelijke doelen op het terrein van zorg en ondersteuning. 

Tijdens de bespreking van de begroting 2016 heeft de raad aangegeven nauw betrokken te 
willen zijn bij de opzet van het model en graag vóór 1 februari 2016 de Kritieke Prestatie-
Indicatoren (KPI's) te willen ontvangen. Doordat het bij het opstellen van een 
rapportagemodel gaat om een groeimodel, is het niet haalbaar deze KPI's vóór 
1 februari 2016 aan de raad voor te leggen. Tijdens het begrotingsdebat is de motie 
'Prestatie-indicatoren voor het programma WIJS' (Wijkinzet voor Jongeren en Studenten) 
aangenomen. Ook daaruit blijkt de betrokkenheid van de raad bij het thema monitoring en 
rapportage. 

Op 25 november j l . heeft de Begeleidingscommissie VSD gesproken over het proces om 
te komen tot een rapportagemodel voor het sociaal domein. De betrokken raadsleden 
hebben aangegeven de raad graag bij dit proces te willen betrekken. Wij stellen het op 
prijs de ontwikkeling van dit model tijdig met u af te stemmen. Afgesproken is 
hierover tijdens een werkconferentie met elkaar in gesprek te gaan. Daarbij komen vragen 
aan de orde als: wat willen we bereiken en hoe willen we dat bereiken, hoe kunnen we 
ons beleid monitoren, wat verstaan we onder monitoren, welke gegevens hebben we en 
welke gegevens zouden we graag willen hebben. 
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Daamaast moeten we beoordelen welke onderdelen van het rapportagemodel snel te 
realiseren zijn (omdat gegevens al aanwezig zijn) en welke onderdelen in een latere fase 
tot stand zullen komen. We streven naar een format waarmee we een eerste aanzet tot 
goede informatievoorziening kunnen geven, en dat we waar nodig kunnen 
verbijzonderen. Qua vorm denken we in eerste instantie aan een 'stoplichtenmodel', zoals 
ook gebruikt wordt bij de managementletter van de accountant. 

Bij de opzet van het model betrekken we ook landelijke ontwikkelingen die spelen op dit 
terrein, en initiatieven zoals 'Waar staatje gemeente.nl' van het Kwaliteitsinstituut 
Nederlandse Gemeenten (KING). 

We vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en 
vervolgen graag ons gesprek met u over het rapportagemodel tijdens de werkconferentie 
op 3 februari a.s. Het uitgewerkte model kunt u in april 2016 verwachten. 
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