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Onderwerp
Bedrijfsvoering sociaal domein

Steenbergen; 4 september 2018
Aan de Raad,
In het voorjaar 2018 hebben wij uw raad geïnformeerd over het tekort jeugd alsmede over de te nemen
maatregelen in 2018 en verder. Om inzicht en overzicht te krijgen over de budgetten jeugd hebben wij u
kwartaaloverzichten toegezegd. De eerste rapportage zal u samen met de tussenrapportage in
september ontvangen.
De bedrijfsvoering sociaal domein is grondig onder de loep genomen en op de terreinen van beleid,
governance, HRM, ICT, planning en control, en primair proces zijn verbeteringen in gang gezet. Dit
resulteert in een bedrijfsvoering die per 1 januari 2019 zodanig ingericht is dat uw raad periodiek
gerapporteerd kan worden en dat Steenbergen beter in control is in het sociaal domein. De verbinding
beleid,uitvoering en financiën is daarmee krachtig ingebed in de organisatie. De bedrijfsvoering Jeugd is
als eerste aan de beurt om deze verbeterslag te ondergaan, gevolgd door WMO en Participatie.. Parallel
aan dit traject stellen we een begroting sociaal domein op. Een 1e opzet daarvan wordt opgenomen in de
begroting 2019.
Met ingang van 2019 zal de regionale kwaliteitsmonitor voor jeugd geïmplementeerd zijn en is de regio in
staat om de kwaliteit van de geboden zorg zowel aan de kant van de zorgaanbieder als van de gebruiker:
ouders en kinderen, te meten. Zodra deze rapportages beschikbaar zijn, zullen we u daar natuurlijk over
informeren.
De kwartaalrapportages zullen aanvankelijk vooral financieel gericht zijn, maar zullen in de loop der tijd
verrijkt worden met relevante andere informatie. Inhoudelijk zullen de rapportages dezelfde informatie
bevatten, maar uiterlijk zullen de rapportages nog verschillen omdat we werken aan een dashboard van
informatie, dat stapsgewijs opgebouwd wordtl
.apportages zullen u zoveel mogelijk via de reguliere
planning en controlcyclus aangeboden wgrden
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