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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De nieuwe vorm van informatievoorziening over het sociaal domein.
Inleiding
In de commissie Mens & Samenleving van 16 oktober 2018 bent u geïnformeerd over het besluit
om het sociaal domein “ontschot” te benaderen. Dit wil zeggen dat het sociaal domein integraal
wordt benaderd en daarbij beperkt onderscheid gemaakt wordt tussen de (sub)domeinen Jeugd,
Wmo en Participatie. Afgesproken is om te kijken naar de meest effectieve manier om de
informatievoorziening aan uw raad en commissie M&S in te vullen. In voorliggende
raadsinformatiebrief informeren wij u over de nieuwe werkwijze.
Kernboodschap
De informatie over het sociaal domein is zowel kwantitatief als kwalitatief van aard. De
informatievoorziening vindt om die reden plaats middels twee sporen waarbij de periodieke
cijfermatige informatie wordt gescheiden van de inhoudelijke verdieping op actuele thema’s.
a. Op basis van de data die tot onze beschikking is voor het sociaal domein, wordt
ieder kwartaal een raadsinformatiebrief gedeeld met een data-analyse en een
korte toelichting.
b. Halfjaarlijks worden themabijeenkomsten georganiseerd, waarin een actueel
thema integraal vanuit het sociaal domein wordt belicht en ruimte is voor
inhoudelijke verdieping en discussie.
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Consequenties
Met dit voorstel wordt beoogd uw raad op een effectieve en adequate manier te voorzien van
informatie over het sociaal domein. Middels deze informatievoorziening komt het college deels
tegemoet aan de wens van uw raad zoals opgenomen is in de Raadsagenda 2018-2022 onder
de ambitie ‘Zorg goed besteed’.
Communicatie
Het strategisch team sociaal domein voorziet uw raad van informatie over het sociaal domein. De
eerste raadsinformatiebrief met data-analyse en toelichting daarop kunt u in het tweede kwartaal
tegemoet zien. In het derde kwartaal, na de zomer, organiseren wij een eerste sociaal domein
brede themabijeenkomst.
Vervolg
Na verloop van tijd zal met de raad worden geëvalueerd hoe de wijze waarop we invulling geven
aan de informatievoorziening wordt ervaren.
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