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ONDERWERP

Rapport Monitoring Sociaal Domein

Geachte raadsleden,

In september 2016 is de raadswerkgroep monitoring, onder begeleiding van het ZB
Planbureau, gestart met een traject om sturingsinformatie te ontwikkelen voor de Wmo, 
Jeugdwet en Participatiewet. In november 2017 is een besluit genomen over de nieuwe wijze 
van monitoren binnen het Sociaal Domein. Het college heeft de opdracht gekregen om dit uit 
te werken en te implementeren en met deze rapportagevorm te starten per 2018. Bijgaande 
rapportage is de eerste rapportage in de nieuwe vorm.

Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking en afstemming met de gemeenten 
Middelburg en Veere, Orionis, Porthos en het ZB Planbureau. ZB heeft met de input vanuit de 
gemeenten en de uitvoeringsorganisaties de sturingsinformatie verder uitgewerkt in 3 lokale 
rapporten. Een Walcherse rapportage was niet mogelijk in verband met de lokale accenten die 
in de rapportage zijn opgenomen. De input van Orionis en Porthos zijn in alle drie de rapporten 
natuurlijk gelijk. De onderdelen Wat streven we na? Waarom is dit belangrijk? en Wat is de rol 
van de gemeente? zijn meer lokaal. De maatschappelijke indicatoren die onder Hoe gaat het?
zijn opgenomen eveneens.
Afgesproken is dat deze rapportage twee keer per jaar wordt gemaakt. 

In het rapport staan centraal de maatschappelijke resultaten enerzijds en de bijdragen die 
uitvoeringsorganisaties (er is in eerste instantie besloten om de bijdragen van Porthos en 
Orionis op te nemen in dit rapport) anderzijds. De bijdragen van Porthos en Orionis zijn in 
beeld gebracht aan de hand van prestatie-indicatoren. De ontwikkelingen in de samenleving 
(het maatschappelijk resultaat) op basis van maatschappelijke indicatoren. Met het eerste 
rapport is naar de mening van het college een goede stap gezet naar het langdurig monitoren 
binnen het sociaal domein. Suggesties vanuit de raad voor verbetering zijn uiteraard welkom.



Blad 2 behorend bij 801647 / 1010188

In de commissie regionale zaken Walcheren van 12 juni 2018 zal ZB Planbureau een 
presentatie geven over het proces, voorafgaande aan de besluitvorming door de 
gemeenteraad op 30 november 2017, en daarnaast inzicht geven in de mogelijkheden van het 
dashboard monitoring Sociaal Domein Walcheren.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


