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Geacht College
De Wmo Adviesraad (WAR) heeft met grote interesse kennisgenomen van de monitor sociaal domein editie 12021. De monitor wordt door de WAR beoordeeld als een knap stukje werk dat alle lof verdient, ondanks het
feit dat de titel van het document enigszins pretentieus aandoet. Het sociaal domein is meer dan alleen Wmo
en Jeugdhulp. Werk en inkomen (incl. schuldhulpverlening / armoede bestrijding) ontbreken nog. De
verstrekkingen leggen nu nog geen/ te weinig lijntjes naar het sociale klimaat, voorliggend veld en algemene
voorzieningen. We hebben begrepen dat het verkrijgen van adequate gegevens hieromtrent op dit moment
nog te problematisch is.
De WAR stelt vast dat bij de huidige presentatie de nadruk ligt op interne processen en niet of nauwelijks op
de belevingswereld van de inwoners.
Tevens lijkt het de WAR lastig om op basis van de verstrekte gegevens uitspraken te doen of conclusies te
trekken of het gewenste beleid uit eerdere beleidsplannen wordt gerealiseerd
Het via de monitor verstrekken van goede informatie aan beleidsmakers en bestuurders is een belangrijk doel.
Maar op zichzelf, naar het oordeel van de WAR, niet voldoende. Het moet een groter doel dienen. Namelijk
ten dienste staan aan de zorg voor de zelfredzaamheid van onze inwoners. Daartoe zijn analyses van het
gepresenteerde materiaal onontbeerlijk. Uit analyses kan men immers lering trekken en tijdig aanpassingen
op het beleid tot stand brengen. De data uit de monitor zouden dan ook in verband moeten worden gebracht
met maatschappelijke ontwikkelingen en kunnen maar beperkt stand-alone worden beoordeeld. Wat de WAR
betreft ligt hier nog een aantal uitdagingen.
Het is onvermijdelijk dat, op het moment dat statistieken worden gepresenteerd, de behoefte aan meer
cijfers toeneemt. Daar ligt dan ook gelijk een zorg. Heel gemakkelijk kan het verzamelen van informatie het
echte doel worden in plaats van de reden waarvoor. Afgrenzing en bepaling van de ambitie lijkt dan ook op
zijn plaats. Het grote risico is, naar het oordeel van de WAR, echter ook dat er in grote mate sprake zal zijn van
een financieel gedreven sturing. De WAR wil u nadrukkelijk wijzen op deze valkuil.
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Niettemin vindt de WAR de gepresenteerde monitor een prima stuk werk dat kan uitgroeien tot een nuttig
instrument van beleidsvoorbereiding van te ontwikkelen beleid en reeds ontwikkeld beleid op het gebied van
het sociaal domein.
De WMO Adviesraad heeft het op prijs gesteld dat de monitor, voordat tot publicatie is overgegaan,
onderwerp van constructief en inspirerend overleg is geweest tussen de beleidsstaf van de gemeente en de
Adviesraad.
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