
 

 

 

 

MEMO 

 

 

 

Datum : donderdag 15 oktober 2020 

 

Onderwerp : aangepaste planning Beleidsplan sociaal domein  

 

 

 

Inleiding 

Tijdens de commissie SLZ  op 5 oktober 2020 is besloten om op 30 november 2020 een extra 

commissie SLZ te wijden aan het bespreken van concrete resultaten en indicatoren. Als gevolg 

daarvan is de planning aangepast. Definitieve vaststelling van het beleidsplan sociaal domein staat 

nu gepland op maandag 25 januari 2021. Dit heeft geleid tot de onderstaande gewijzigde planning.  

 

Welke stappen zien we voor ons? 

1. Procesvoorstel Beleidsplan Sociaal domein. 

2. Inspiratiebijeenkomst met de commissie Samenlevingszaken (hierna: SLZ) 

3. Kaders t.b.v. beleidsplan sociaal domein bespreken en ophalen KPI’s (Kritieke prestatie-

indicatoren) zodat er voldoende basis is om te kunnen besluiten over de begroting. 

4. Behandeling van de begroting waarbij enkele maatregelen conform scenario 2 en de concept-

notitie mogelijk worden ingebracht (die financieel effect hebben op 2021).  

5. Informatiesessie in de commissie SLZ over de beoogde maatregelen die volgen uit het 

vaststellen van de perspectiefnota en het beleidsplan.  

6. Extra bijeenkomst om nogmaals stil te staan bij de op te nemen normen (resultaatsafspraken) 

en indicatoren. Deze stap is extra toegevoegd. 

7. Besluitvorming beleidsplan sociaal domein door de raad. 

8. Besluitvorming ‘Maatregelen in het sociaal domein’ door het college.  

 

Uitgaande van bovengenoemde stappen, binnen het tijdspad wat er is, willen we de kanttekening 

plaatsen dat er weinig ruimte in het proces is voor participatie met externe partijen, inwoners en u 

als raad. 

 

  



Planning 

Mijlpalen Wat Wie Wanneer 

Mijlpaal 1 Perspectiefnota 2021 e.v. Raad 29 juni 2020 

 Procesvoorstel Beleidsplan sociaal domein Raad 27 augustus 2020 

 Inspiratiebijeenkomst en aftrap met de 

commissie SLZ 

Commissie SLZ 8 september 2020 

 Kaders t.b.v. beleidsplan Sociaal domein 

bespreken (presentatie) 

Participatieraad 21 september 2020 

 Kaders t.b.v. beleidsplan sociaal domein 

bespreken (presentatie) en ophalen KPI’s 

(Kritieke prestatie-indicatoren) 

Commissie SLZ 28 september 2020 

 Informatiesessie over beoogde 

maatregelen 

Commissie SLZ 27 oktober 2020 

Mijlpaal 2 Begrotingsbehandeling Commissie en raad 9 november 2020 

 Adviesgesprek over beleidsplan sociaal 

domein (advies ophalen) 

Participatieraad 23 – 27 november 

2020 

 Extra bijeenkomst resultaten en 

indicatoren 

Commissie SLZ 30 november 2020 

 Heidag met Strategische maatschappelijke 

partners 

Strategische 

maatschappelijke 

partners 

Medio december 

2020 

 Behandeling Beleidsplan sociaal domein College 8 december 2020 

 Informatiesessie over beoogde 

maatregelen 

Participatieraad 14 december 2020 

 Behandeling Beleidsplan sociaal domein Commissie SLZ 11 januari 2021 

Mijlpaal 3 Behandeling definitief beleidsplan sociaal 

domein 

Raad 25 januari 2021 

Mijlpaal 4 Uitvoeringsplan ‘Maatregelen in het sociaal 

domein’ 

College februari 2021 

 

NB: planning schuift op wanneer er op onderdelen vertraging plaatsvindt.  


