
Oordeelsvormende werksessie programma Grip op sociaal domein 
 
Aanleiding 
De bevindingen van BMC in de Strategische Heroriëntatie over het Sociaal Domein waren aanleiding 
voor het college om in december 2021 een onderzoek te starten. In het bestuursakkoord 2022-2026 
herbevestigde u in juni 2022 de opdracht voor het college om te blijven onderzoeken waar en waarom 
we in het Sociaal Domein relatief meer uitgeven. En vroeg u om met elkaar in gesprek te gaan of we 
de daaraan ten grondslag liggende keuzes nog steeds willen en kunnen maken.  
 
Opdracht  
Met het programma grip op sociaal domein (oktober 2022)  geven we invulling aan het vervolg van 
deze opdracht uit het Bestuursakkoord. Met het programma beogen we concrete resultaten te 
behalen op de thema’s beleid, processen, data/monitoring en sport/cultuur/onderwijs die zorgen voor 
zicht en grip in het sociaal domein. We committeerden ons aan een planning om eind 2023 concrete 
resultaten op te leveren. Een planning die we samen met de raad zullen doorlopen. 
 
Voortgang 
Het programma grip op sociaal domein heeft tot nu toe twee rapportages opgeleverd. In oktober 2022 
gaven we u als resultaat van fase 1a inzicht in de financiën van het Sociaal Domein. In januari 2023 
ontving u het rapport van fase 1b, dat ingaat op de financiële beheersingsmogelijkheden. Daarin staan 
aanbevelingen die kunnen zorgen voor meer grip en zicht in het sociaal domein.  
 
Hoe verder 
Omdat de aanbevelingen zich ook richten op beleidsaanpassingen binnen de diverse thema’s, betekent 
dit dat er ook maatschappelijke effecten mee gemoeid zijn. De volgende stap is daarom om samen met 
u als raad bewuste en gewogen keuzes te maken als kader voor verdere uitwerking van de 
aanbevelingen. Dat is nodig om te kunnen starten met het vormgeven van de deelprojecten waarin we 
de aanbevelingen verder uitwerken. Een kader van de raad is daarvoor noodzakelijk. Alle 
aanbevelingen uitwerken is immers niet efficiënt. 
 
Knelpunt 
De raadskalender voor de komende periode is vol. Samen met de griffie hebben we onderzocht of er 
een mogelijkheid is om in januari met uw raad in gesprek te gaan; helaas zonder resultaat.  Zolang er 
geen mogelijkheid is de werksessie met de raad in te plannen vertraagt het de voortgang van het 
programma en vormt het een risico voor het tijdig behalen van de concrete resultaten.  
 
Verzoek aan de regiegroep/raad 
Aan u daarom het verzoek prioriteit te geven aan het vinden van een datum voor de werksessie over 
het programma grip op sociaal domein.  
 
 
 


