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Emmeloord, 4 november 2014.
Onderwerp
Monitoring Beleidsplan Sociaal Domein
Advies raadscommissie
[…]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
Het document “Monitoring Beleidsplan Sociaal Domein 2015 – 2018” vaststellen.
Doelstelling
In het document “Monitoring Beleidsplan Sociaal Domein 2015 – 2018” is op basis van de
uitgangspunten, zoals die door de kerngroep Decentralisaties zijn verkend en door de
raadscommissie Samenlevingszaken op 25 augustus 2014 zijn besproken en vastgesteld,
een set van te hanteren indicatoren opgesteld. Doel van dit document is die set vast te
stellen, opdat de gemeenteraad in staat is haar controlerende rol uit te voeren. De set is
opgesteld met de kennis, inzichten en wensen van dit moment. Wanneer de uitvoering
vanaf1 januari 2015 op gang komt, ontstaan wellicht nieuwe inzichten en wensen. De set
van indicatoren zal zich naar verwachting de komende jaren verder ontwikkelen.
Inleiding
Bij vaststelling van het beleidsplan is met de gemeenteraad afgesproken dat nog een
separaat voorstel met de uiteindelijk te hanteren indicatoren voor de monitoring van het
Beleidsplan Sociaal Domein zou volgen. Hiervoor hebben fracties mogelijke indicatoren
aangedragen, in aanvulling op de in het beleidsplan genoemde mogelijke indicatoren en
de door VNG en KNING ontwikkelde Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.
Argumenten
1.1
De set van indicatoren sluit aan op hetgeen is besproken met de Kerngroep
Decentralisaties, dat wat uitgesproken is door de raadscommissie
Samenlevingszaken en de suggesties die gedaan zijn door de afzonderlijke
fracties.
In de afgelopen maanden is meerdere malen met de Kerngroep Decentralisaties
stil gestaan bij het thema monitoring en verantwoording. Dit vormt, met de door
de raadscommissie Samenlevingszaken uitgesproken uitgangspunten, de basis
voor de geselecteerde set van indicatoren. Daarnaast zijn aanvullende suggesties
van fracties naar aanleiding van de bespreking van het Beleidsplan Sociaal
Domein meegenomen.
1.2

De set van indicatoren ligt grotendeels in lijn met de landelijk ontwikkelde
Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.
Door aan te sluiten bij de indicatoren uit de landelijke monitor worden
administratieve lasten zo beperkt mogelijk gehouden.

1.3

De set van indicatoren stelt de raad in de gelegenheid om (op termijn) de
effectiviteit van het beleid op hoofdlijnen te monitoren en biedt ruimte om deze
aan te passen op het moment dat inzichten wijzigen.
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Kanttekeningen
1.1
Niet alle indicatoren kunnen vanaf het eerste moment gegenereerd worden.
Met name voor veel van de kwalitatieve indicatoren zal een systematiek
ontwikkeld moeten worden om de benodigde informatie te genereren. Dit kost
tijd. Ook voor een aantal van de kwantitatieve indicatoren geldt dat systemen nog
moeten worden aangepast voordat de benodigde gegevens geregistreerd kunnen
worden.
1.2

Niet alle indicatoren zullen vanaf het eerste moment iets (kunnen) zeggen over de
effectiviteit van beleid.
Om op basis van indicatoren oordelen te kunnen vellen over de effectiviteit van
beleid zal over een langere tij gemeten moeten worden. Daarnaast geldt voor met
name kwalitatieve indicatoren dat het soms een langere periode kost om
voldoende informatie te genereren om conclusies te kunnen trekken.

Planning/uitvoering
Ten aanzien van de indicatoren die gegenereerd worden vanuit de registraties in de
gemeentelijke systemen geldt dat systemen moeten worden aangepast. Streven is dit
voor 1 januari 2015 gereed te hebben. Voor de kwalitatieve indicatoren wordt nader
bepaald op welke wijze deze tot stand gaan komen. Hierbij wordt de Kerngroep
Decentralisaties betrokken.
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014, no.
276483-1;
B E S L U I T:
Het document “Monitoring Beleidsplan Sociaal Domein 2015 – 2018” vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 15 december 2014.
De griffier,
de voorzitter,

