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Aan de voorzitter van de raad,
Het college wordt conform artikel 39 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen
van de gemeenteraad verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden.
Inleiding
In de raadsvergadering van 18 december 2018 is het visiestuk Gezonde Verbinding
gepresenteerd, waarin onder andere als bijlage het Transformatie en Ombuigingsprogramma TOP was bijgevoegd. In maart 2019 is er nog een herziene versie (2.0) van
het visiestuk Gezonde Verbinding verschenen.
Daarnaast is er een Raadswerkgroep Transformatie Sociaal Domein ingesteld, waarvan
– voor zover wij kunnen nagaan – de laatste bijeenkomst op 23 januari 2020 was.
Via de Sociale Monitor is de raad cijfermatig op de hoogte gesteld van ontwikkelingen en
trends in het sociale domein, echter ontbreekt het aan informatie over de inhoudelijke
ontwikkeling volgens het TOP.
Vragen
Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:
1. Kan het college concreet voor alle thema’s in het Transformatie en
Ombuigingsprogramma (TOP) aangeven wat de actuele voortgang, status en
resultaat is?
In de bijlage bij deze beantwoording is kort een stand van zaken per onderwerp
weergegeven Er is veel meer over te zeggen maar daar leent zich het instrument
“beantwoording schriftelijke vragen” niet goed voor. We hebben de onderwerpen
gekleurd volgens het bekende stoplichtenmodel. Hierbij geldt:
- Groen: dit is opgepakt, uitgevoerd of er is gemotiveerd besloten om dit niet te doen.
- Oranje: dit is opgepakt maar er is nog onvoldoende voortgang.
- Rood: dit is helemaal niet opgepakt, er is geen aandacht voor geweest of er zijn
ernstige problemen /vertragingen.
Deze inkleuring heeft te maken met het karakter van het TOP. Immers hierin waren
allerlei ideeën rijp en groen bij elkaar gebracht en ook aan de Raad gepresenteerd om u
maximaal inzicht te geven. Het is dus niet gek dat bij sommige onderwerpen de
conclusie is getrokken hier niet mee verder te gaan. We willen dit niet met rood inkleuren
omdat dit ten onrechte de associatie “niet goed” zou kunnen oproepen.
Concluderend: van de 40 onderwerpen uit het TOP programma kleuren er 34 groen.

2. Kan het college door middel van een routekaart aangeven hoe en wanneer de
‘restpunten’ worden ingevuld?
Er zijn niet heel veel restpunten. Zoals aangegeven in eerdere stukken (programmabegroting, berap, jaarverslag) is de Transformatie als zelfstandig programma
opgehouden te bestaan. De activiteiten zijn wel voortgezet in de lijn (getuige de bijlage)
en onder de vlag van de Gezonde Verbinding gebracht. Voor de Gezonde Verbinding
gaan we werken met uitvoeringsplannen. Daar kunnen de restpunten deel van uitmaken.
Overigens gaan wij in het kader van de Gezonde Verbinding nog wel met uw raad in
gesprek over welke indicatoren van belang zijn en op welke manier hier het best op
gemonitord en gestuurd kan worden (vermoedelijk tijdens de informerende raad van
15 september 2021).
3. Kan het college aangeven welke relaties er liggen tussen actiepunten uit het
TOP en de cijfers in de Sociale Monitor? Met andere woorden: hoe kan het
gevoerde beleid worden getoetst aan daadwerkelijke metingen?
De Monitor Sociaal Domein is in 2019 en 2020 ontwikkelt. Daarbij is als eerste gewerkt
aan het goed in beeld brengen van de eigen “productiecijfers”, aantallen aanvragen,
cliënten, kosten. Het toetsen van gevoerd beleid, het meten van effecten en het
opnemen van informatie daarover in de monitor is een ambitie. Tegelijkertijd is dit ook
erg ingewikkeld. Omdat er vaak er geen sprake is van één op één causaliteit tussen
gevoerd beleid en ontwikkeling in cliëntaantallen en kosten, hooguit plausibiliteit. Ook
moet hierbij bedacht worden dat veel van wat wij nu beleidsmatig inzetten, niet op heel
korte termijn een effect heeft. Transformeren is vooral een kwestie van de lange adem.
En sommige dingen zijn ook erg lastig te meten.
Verder geldt bij het onderwerp monitoring dat wij als gevolg van de hack ernstig zijn
teruggeworpen. Er bestaat op dit moment geen concreet zicht op wanneer wij weer een
nieuwe monitor kunnen opleveren en vervolgens deze verder kunnen gaan door
ontwikkelen.
4. Kan het college aangeven waarom gestopt is met het overleg in de Raadswerkgroep Transformatie Sociaal Domein?
Wij hebben niet de beleving dat deze werkgroep is gestopt. Hij is van naam veranderd
namelijk werkgroep Gezonde Verbinding (zie ook antwoord op vraag 2). De werkgroep is
ook na januari 2020 nog bij elkaar geweest. Het ligt ook zeker in onze bedoeling om
opnieuw met de raadswerkgroep in gesprek te gaan over het vervolg van de Gezonde
Verbinding. Wanneer u als Raad zaken heeft die u wil bespreken (bijvoorbeeld
bijgevoegde rapportage op het TOP) dan staan wij daar vanzelfsprekend open voor, via
deze werkgroep of anderszins.
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