
 

 

 

 

 

MEMO 

 

 

Aan : Commissie SLZ  

 

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

 

Datum : 12 november 2019 

 

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

 

 

 

 

Inleiding 

In het coalitieakkoord 2018 – 2022 ‘Noordoostpolder daagt uit!’ is afgesproken dat in 

2020 de budgetneutraliteit van het Sociaal domein wordt geëvalueerd. Daarnaast is in de 

programmabegroting aangekondigd dat keuzes maken in het Sociaal domein 

noodzakelijk is (zie programma 6, ambitie 2). Omdat de uitgaven in het Sociaal domein 

de laatste jaren toenemen wil het college deze evaluatie verbreden naar het 

beantwoorden van de vraag: ‘Wat mag het Sociaal domein kosten? In dit memo 

informeren wij u over het proces en de planning om te komen tot financiële kaderstelling 

in het Sociaal domein. 

 

Proces 

Om meer financiële grip te krijgen op het Sociaal domein, moeten er keuzes worden 

gemaakt. We hebben hiervoor richtinggevende kaders van de raad nodig voor herijking 

van het beleid. Het eindresultaat moet een afgesproken budgettair kader zijn dat 

opgenomen wordt in de perspectiefnota 2021 en verder. Ook wordt dit budgettaire kader 

het vertrekpunt voor het te vernieuwen Beleidsplan Sociaal domein (strategische 

kaders).  

 

Het proces bestaat uit een aantal stappen: 

- Analysefase (ambtelijk):  

o Financiële analyse op basis van inkomsten, uitgaven en onttrekkingen 

reserve Sociaal domein. 

o Het gebruik van voorzieningen (Jeugd, Wmo en Participatie). 

o Landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen Sociaal domein.  

- Principebesluit om twee scenario’s uit te werken. 

- Uitwerkingsfase (ambtelijk): 

o De twee gekozen scenario’s verder uitwerken waardoor consequenties 

zichtbaar worden. 

- Defintieve besluitvorming om te kiezen voor een scenario met bijbehorende 

consequenties. 
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Planning 

De beoogde planning is als volgt: 

 

Wat Wie Wanneer 

Vooraankondiging proces ‘Financiële grip in 

het Sociaal domein’ d.m.v. memo naar de 

raad 

Raad 12 november 2019 

Toelichting proces in de kerngroep SLZ Kerngroep SLZ 11 december 2019 

Uitvoeren van de evaluatie (inhoudelijk en 

financieel) en voorbereiding scenario’s 

Ambtelijke 

organisatie 

okt. t/m dec. 2019 

Bespreken keuzenotitie met besluit voor 

uitwerken van tweetal scenario’s 

College 10 december 2019 

Bespreken keuzenotitie met besluit voor 

uitwerken van tweetal scenario’s 

Commissie SLZ 13 januari 2020  

 

Informeren participatieraad proces en 

inhoudelijke keuzes 

Participatieraad 13 januari 2020 

Bespreken keuzenotitie met besluit voor 

uitwerken van tweetal scenario’s 

Raad 27 januari 2020 

Uitwerkingsfase Ambtelijke 

organisatie 

Dec. 2019 en jan. 

2020 

Definitieve besluitvorming over scenario met 

bijbehorende consequenties 

Participatieraad 10 februari 2020 

Definitieve besluitvorming over scenario met 

bijbehorende consequenties 

College 10 maart 2020 

Definitieve besluitvorming over scenario met 

bijbehorende consequenties 

Commissie SLZ 6 april 2020 

Definitieve besluitvorming over scenario met 

bijbehorende consequenties 

Raad 20 april 2020 

 

 

 


