
Raadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad 
Van: het college
Datum: 7 juli 2020
Onderwerp: voortgang sturing sociaal domein
Doel: ter kennisname/ter informatie
Aanleiding: informatie
Aard informatie: openbaar
Aantal bijlagen: 0

Aanleiding
Met een raadsinformatiebrief van 2 juni 2020 hebben wij u geïnformeerd over de ‘Onderzoeksopzet 
sturing sociaal domein’. Hierna informeren wij u over de voortgang op dit gebied. 

Informatie
Om invulling te kunnen geven aan de leidende principes zoals verwoord in de raadsinformatiebrief van 
2 juni 2020 zijn inmiddels vijf werkgroepen gestart. Onder de regie van een kernteam en met de meest 
betrokken portefeuillehouders, Thom Blankers en Peter van Steen, als bestuurlijke 
vertegenwoordigers uit ons college, wordt thematisch onderzoek gedaan naar verbetering van de 
sturingsmogelijkheden op de volgende onderdelen binnen het sociaal domein.

1e werkgroep: Integrale samenwerking
Deze werkgroep gaat zich richten op het in beeld brengen van de verschillende samenwerkingen die 
we hebben (lokaal en regionaal) en onderzoekt mogelijkheden om hier efficiëntie te realiseren. Waar 
werken we samen, wat levert het op en kunnen we hier keuzes in maken?

2e werkgroep: Inkoop
Deze werkgroep richt zich op zowel de gekozen bekostigingssystematiek als de inkoopafspraken met 
aanbieders. Ook zal het contractmanagement onder de loep gehouden worden. In beeld wordt 
gebracht of hier verbeterslagen te maken zijn. 

3e werkgroep: Voorliggend veld
Het voorliggend veld is een belangrijk onderdeel binnen het sociaal domein in onze gemeente. 
Voorliggende voorzieningen kunnen vaak sneller en met een integrale kennis van de gezinssituatie 
worden opgepakt. Maar wat investeren we hier nu eigenlijk in? Wat brengt dit op? Kan dat beter 
inzichtelijk worden gemaakt? Hoe kunnen we hier zorgen voor beter rendement? En wordt er wel 
voldoende integraal gewerkt? 

4e werkgroep: Toegang tot zorg en uitvoering van zorg
Hier wordt  de toegang tot zorg onderzocht en de wijze waarop de zorg vervolgens wordt uitgevoerd. 
Hoe zorgen we ervoor dat inwoners niet onnodig in een zorgsituatie terechtkomen? En dat als ze zorg 
krijgen ze ook de juiste zorg ontvangen.

5e werkgroep: Organisatie
Deze werkgroep brengt in beeld of we de juiste samenhang hebben binnen de verschillende 
elementen in het sociaal domein. Werken we zelf voldoende integraal? Hoe hebben we de 
bedrijfsvoering ingericht? Welke informatie hebben we, hoe brengen we die samen en wat hebben we 
nodig om intern en extern goed te kunnen sturen? In dit kader is ook uw vraag na het onderzoek van 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heusden/de6c799d-df99-47f9-b63e-003bc161ea6f


de rekenkamer relevant: welke data heeft de gemeenteraad nodig om zijn rol als controleur en 
kadersteller goed uit te kunnen voeren?

De werkgroepen hebben de opdracht om, in principe zonder beperkingen, mogelijkheden te 
benoemen om te komen tot meer sturing in het sociaal domein en deze te onderzoeken. In iedere 
werkgroep zitten ook zogenaamde ‘frisdenkers’ die met beperkte kennis van het sociaal domein 
ideeën kunnen opperen.

In de extra raadsvergadering in september aanstaande zullen wij u informeren over de eerste 
uitkomsten. Afhankelijk van de stand van zaken op dat moment, willen we eventueel aanvullend, en   
voorafgaand aan de begrotingsbehandeling in november, met u van gedachten te wisselen 
(bijvoorbeeld tijdens een thema-avond) over het palet aan keuzes dat kan worden uitgewerkt.

Bijlage(n): -----


