
 

 

 

 

 

MEMO 

 

 

Aan : Raad  

 

Van : College B&W (Portefeuillehouder: Marian Uitdewilligen)   

 

Datum : 10 februari 2020 

 

Onderwerp : Aanpassing proces ‘Financiële grip in het Sociaal domein’ 

 

 

 

Inleiding 

Op 27 januari 2020 heeft u als raad besloten om de vier geschetste scenario’s in het sociaal 

domein verder uit te laten werken. Het uitwerken van vier scenario’s neemt meer tijd in beslag 

waardoor het niet mogelijk is het oorspronkelijke proces met bijbehorende oplevertermijnen te 

blijven volgen. In dit memo informeren wij u over de aanpassing in het proces en wanneer de 

definitieve besluitvorming plaatsvindt. De beoogde planning zoals toegelicht in de memo d.d. 12 

november 2019 komt dan te vervallen. 

 

Het college stelt voor de processen van ‘Financiële grip Sociaal domein’ en de 

Perspectiefnota te combineren.  

Dat betekent dat u ten tijde van de behandeling van de perspectiefnota (juni 2020) een integrale 

keuze maakt. De scenariokeuze van het sociaal domein wordt als variabele hieraan toegevoegd, 

evenals de keuzes voor investeringen en/of besparingen uit andere programma’s.  

 

Het eindproduct ‘Financiële grip Sociaal domein betreft een informatiesessie in de 

commissie SLZ ter voorbereiding op de Perspectiefnota.  

De vier scenario’s worden momenteel uitgewerkt. Ter voorbereiding op de perspectiefnota wordt de 

commissie SLZ geïnformeerd hoe deze verschillende scenario’s er uit zien en welke acties daarvoor 

nodig zijn. Daaropvolgend wordt de financiële vertaling verder uitgewerkt in de perspectiefnota 

2021 e.v. De informatiesessie in de commissie is dan de laatste formele activiteit in dit proces. De 

uitkomsten vanuit de perspectiefnota zijn dan het vertrekpunt voor het te vernieuwen beleidsplan 

Sociaal domein (strategische kaders).  
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Planning 

De aangepaste planning is als volgt: 

 

Wat Wie Wanneer 

Memo aanpassing proces Financiële grip Sociaal domein Raad 25 februari 2020 

Informatiesessie over de vier scenario’s Sociaal domein Participatieraad April/mei 2020 

Informatiesessie over de vier scenario’s Sociaal domein Commissie SLZ Mei 2020 

Perspectiefnota 2021 e.v. College 19 mei 2020 

Perspectiefnota 2021 e.v. Commissie 15 juni 2020 

Definitieve besluitvorming over scenario Sociaal domein 

tijdens behandeling van de Perspectiefnota 2021 e.v. 

Raad 29 juni 2020 

 


