Uitnodiging informatieve raadsavond Monitor Sociaal Domein, 3 dec. 2019
Geachte raadsleden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de informatieve raadsavond over de Monitor Sociaal Domein op 3
december aanstaande, van xxx- xx uur in het restaurant van het gemeentehuis.
Programma
Tijdens deze informatieve bijeenkomst zullen we een korte presentatie houden over de monitor,
waarna we aan 4 tafels in twee rondes van elk 20 minuten met u in gesprek gaan. Elke tafel
bespreekt één van de vier maatschappelijke effecten en wordt geleid en gevoed door betrokken
beleidsadviseurs, uitvoerend medewerkers van de gemeente en maatschappelijke partners. We
voeren het gesprek aan de hand van de volgende (hulp)vragen:
1. Geeft de monitor u voldoende beeld bij het maatschappelijk effect en waarom?
2. Wat wilt u ons nog meegeven bij de aandachtspunten?
De vier maatschappelijke effecten, zoals die in de Strategische Agenda Sociaal Domein zijn
opgenomen, zijn:
•
Zelfredzaamheid
•
Meedoen naar vermogen: arbeidsparticipatie, dagbesteding, eenzaamheid, mantelzorg
•
Zo lang mogelijk zelfstandig wonen
•
Veiligheid

We sluiten de avond plenair af met een korte terugkoppeling en de vraag:
•

Op welke thema’s wilt u verder verdiepen en waarom?

We maken een kort verslag van de avond en zullen deze naderhand naar u toesturen.
Rapportage Monitor Sociaal Domein
Ter voorbereiding van deze avond bieden wij u de rapportage Monitor Sociaal Domein 2018 aan.
Met deze rapportage willen we inzicht geven in de ondersteuning die we bieden aan inwoners op
het gebied van jeugdhulp, zorg, welzijn en werk & inkomen, en welke effecten die ondersteuning
lijkt te hebben. We maken daarbij gebruik van de eerder ontwikkelde monitor sociaal domein en de
indicatoren die we daar in noemden.
De monitor is een verdieping op de planning & control cyclus waarin we kijken naar ‘wat we hebben
gedaan, wat heeft het gekost en wat gaan we doen’. We willen de monitor steeds beter laten
aansluiten bij deze cyclus, zodat u de informatie uit de monitor kunt gebruiken bij het opstellen
van de kadernota en de begroting.
We hopen op een mooie opkomst en goede gesprekken.
Met vriendelijke groet,
Namens het College,
Liesa van Aalst

