Geachte leden van de gemeenteraad en commissie van de gemeente Eersel,
Geachte leden van de Wmo-adviesraad van de gemeente Eersel,
Geachte leden van het cliëntenplatform ISD de Kempen,
Uitnodiging
Raadsessie “monitoring van het sociaal domein in De Kempen”
Het college van B&W van de gemeente Eersel nodigt u uit voor een openbare bijeenkomst in het
kader van de monitoring van het sociaal domein in De Kempen. De bijeenkomst heeft een informerend en interactief, opiniërend karakter en vindt plaats op dinsdagavond 3 maart 2015.
Achtergrond
Door de decentralisaties in het sociaal domein neemt de verantwoordelijkheid van de Kempengemeenten flink toe. Het is dan ook belangrijk om goed te kunnen beheersen en sturen. Dit kan alleen op basis van betrouwbare en actuele inzichten vanuit een goed werkende informatievoorziening. Om zicht te houden op de dienstverlening, de bedrijfsvoering en het beleid binnen het sociaal
domein wordt op dit moment een monitor ingericht. Voor meer informatie verwijzen we u naar bijgevoegde memo. Tijdens deze raadsessie zullen we u hierover informeren en vragen we u op het
onderdeel beleid actief om uw opinie en input om de monitor zo goed mogelijk te kunnen inrichten.
Tot slot besteden we aandacht aan het onderwerp calamiteiten.
Invulling avond
U wordt geïnformeerd over de volgende onderwerpen:
 Monitor bedrijfsvoering sociaal domein
U wordt opiniërend en interactief betrokken bij de volgende onderwerpen:
 Monitor beleid sociaal domein
 Inspelen op calamiteiten in het sociaal domein
Vanzelfsprekend is er ook ruimte om uw vragen te beantwoorden. De presentatie wordt na afloop
beschikbaar gesteld.
Waar en wanneer?
De bijeenkomst vindt plaats op 3 maart a.s.
U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis van Eersel.
Om 19.45 uur start het programma en omstreeks 21.30 uur sluiten we de bijeenkomst af.
Wij zien u graag op 3 maart!
Met vriendelijke groet,
Het college van B&W van de gemeente Eersel.

Informatiebrief voor de gemeenteraden van Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden over
openstaande actiepunten met betrekking tot de monitoring van het sociale domein en calamiteiten

Geachte leden gemeenteraad, WMO-adviesraad Eersel en cliëntenplatform ISD de Kempen,
Inleiding
Door de decentralisaties in het sociaal domein neemt de verantwoordelijkheid van de Kempengemeenten
flink toe. Denk hierbij aan de uitvoering van alle jeugdtaken die via de lokale ondersteuningsteams (LOT’s)
en het Kempenteam voor jeugdhulp (KTJ) worden opgepakt, maar ook de uitbreiding van Wmo-taken en de
nieuwe werkzaamheden onder de Participatiewet. Het is daarom belangrijk om goed te kunnen beheersen
en sturen. Dit kan alleen op basis van betrouwbare en actuele inzichten vanuit een goed werkende informatievoorziening.
Ontwikkeling monitor sociaal domein
- Bedrijfsvoering
Om zicht te houden op de dienstverlening en de bedrijfsvoering voor het sociaal domein wordt op dit moment een monitor ingericht, zodat de informatievoorziening op operationeel niveau goed vorm kan worden
gegeven. Deze informatievoorziening is tevens noodzakelijk voor een goede planning & controlcyclus. Voor
jeugd betreft dit een grotendeels nieuwe informatievoorziening, voor de Wmo en Participatiewet wordt aangehaakt op bestaande structuren.
- Beleid
Vanwege het toenemen van verantwoordelijkheden in het sociaal domein zullen gemeenten ook aan de
beleidskant meer moeten gaan monitoren, vooral vanwege de noodzaak om te transformeren. Met een goede informatievoorziening voor de beleidskant ontstaat de mogelijkheid effectiever beleid te maken. Daarvoor
is een informatievoorziening op basis van maatschappelijke effectindicatoren nodig, waarmee de juiste keuzes kunnen worden gemaakt.
Ontwikkeling calamiteitenprotocol
Een derde thema met betrekking tot de informatievoorziening houdt verband met calamiteiten. Het gaat
daarbij in het bijzonder om goede afspraken binnen de bestuurlijke en ambtelijke keten in het geval van een
calamiteit.
Activiteiten in de komende periode
In de komende periode worden diverse acties ondernomen om de informatievoorziening op orde te brengen.
Voor gemeenteraden is het daarbij van belang invloed te hebben op de maatschappelijke effectindicatoren.
Deze indicatoren zullen dan ook in overleg met de gemeenteraden verder worden ontwikkeld. Het uitgangspunt van de beleidsontwikkeling is dat beleid in het sociaal domein integraal wordt gevormd en in afstemming met maatschappelijke partners.
Voor het onderdeel calamiteiten is reeds een concept calamiteitenprotocol ontwikkeld. Vanwege het belang
van dit onderwerp zal ook hier specifieke aandacht voor zijn tijdens de raadsessies. Het protocol wordt middels casuïstiek getest, waarna er discussie mogelijk is over het protocol en het proces. Op basis van deze
sessies wordt het protocol aangescherpt.
Vervolg
Planning raadsessies
In maart-april 2015 vinden er in de Kempengemeenten raadssessies plaats. De monitor gericht op de bedrijfsvoering is dan grotendeels afgerond en wordt tijdens deze sessie gepresenteerd. Voor de monitoring
van de beleidskant – aan de hand van de maatschappelijke effectindictoren - is er ruimte voor uitwisseling
van wensen vanuit de gemeenteraden. Zoals hierboven genoemd wordt tijdens de raadsessies ook het calamiteitenprotocol getest en bediscussieerd.

Hoogachtend,
De colleges van burgemeester en wethouders van Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden.

