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Beste leden van de commissie Sociale Leefomgeving, 
 
In de commissievergadering van 3 februari jl. is de rapportage Data en duiding 
sociaal domein 2016-2019 van het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) 
besproken. Het OCD heeft een presentatie gegeven, waarna de raad 
verschillende vragen heeft gesteld. De vragen zijn beantwoord door de 
onderzoeker van het OCD en door beleidsmedewerkers van de 
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ. 
 
Bij de evaluatie van de bijeenkomst heeft de raadswerkgroep Informatiepositie 
geconcludeerd dat er bij de rapportage politieke duiding (gerelateerd aan 
gestelde beleidsdoelstellingen) werd gemist. Daarom is afgesproken dat een 
volgende rapportage voorzien wordt van een raadsinformatiebrief. 
 
De commissie ziet daarnaast graag op korte termijn een nieuwe rapportage 
tegemoet waarin ook de gegevens van 2020 zijn opgenomen. Met daarin ook 
een aantal extra gegevens opgenomen, zoals een sociale kaart per wijk 
(inkomens- en opleidingsniveau, gezinssamenstelling, sociaal economische 
opbouw) en enige verdieping op de gegevens t.a.v. doorverwijzers en 
aanbieders, type (nieuw of verlengingen) en soort (lichte of zware hulp) 
verwijzingen. 
 
Met de griffie is een deadline van medio/eind juni afgestemd zodat de 
bevindingen kunnen worden meegenomen in de behandeling van de kadernota 
op 29 juni a.s. Helaas moeten wij mededelen dat we op dit moment enkel de 
nieuwe rapportage met u kunnen delen, zonder raadsinformatiebrief. Dit heeft 
meerdere oorzaken: 
 

 Het OCD heeft (pas) sinds begin juni beschikking over nieuwe data van 
2020.  

 Voor het schrijven van de raadsinformatiebrief is afstemming nodig 
tussen ambtenaren van verschillende domeinen, de Serviceorganisatie 
Jeugd ZHZ en de Sociale Dienst Drechtsteden. Dit kost tijd.  

 
Aangepast voorstel 
Wij bieden u op dit moment, voor de gestelde deadline van 29 juni a.s., de 
nieuwe rapportage 'Data en duiding sociaal domein 2016-2020' van het OCD 
aan.  
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In deze rapportage zijn de aanvullende gegevens en de gevraagde verdieping op 
een aantal specifieke data opgenomen. Daarnaast zijn de bestaande data zo 
veel als mogelijk geactualiseerd. 1 2 U kunt de bevindingen meenemen in de 
bespreking van de kadernota 2020.  
 
Na het zomerreces sturen wij u een raadsinformatiebrief met de (politieke) 
duiding van de data zodat deze beschikbaar is voor de bespreking van de 
begroting 2022. De raadsinformatiebrief wordt begin september behandeld in 
het college en kan daarna door u geagendeerd en besproken worden 
(bijvoorbeeld in de raadsvergadering van 28 september). 
 
  
Met vriendelijke groet, 
 
  
 
 
 
P.J. Heijkoop,     H. van der Linden, 
wethouder Werk & Inkomen, Participatie  wethouder Jeugd 
 

                                                 
1  Vanwege databeperkingen is het niet mogelijk om de cijfers voor Jeugdwet, Wmo en P-wet op 

wijkniveau voor 2020 te tonen. Het meest recente jaar is daarom 2019. Combinaties tussen 
voorzieningen binnen de jeugdwet (zoals we die voor Wmo hebben op pag. 33-34) volgen na 
de zomer met de raadsinformatiebrief.  

2  Recentere data dan in de rapportage is opgenomen, is op dit moment niet beschikbaar. In het 
kader van de regionale ontwikkelagenda jeugd is afgesproken dat er op korte termijn een 
traject wordt opgestart dat als doel heeft om te zorgen voor de beschikbaarheid van de juiste 
data en het maken van (en hebben van de expertise voor) een betekenisvolle analyse hiervan, 
waardoor deze mede als basis dient voor keuzes over het zorgaanbod en onderbouwing van 
(financiële) resultaten. Dit traject kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van de 
informatievoorziening voor uw raad. 

 


