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Kennisnemen van 
onze eerste terugkoppeling van de stand van zaken project fase 1, beheersing sociaal Domein. 
 
Inleiding 
Op 18 januari 2022 hebben wij u geïnformeerd over de projectopdracht project fase 1, beheersing 
sociaal Domein. We hebben aangegeven dat wij de raad gedurende het project geregeld op de 
hoogte houden van de voortgang en ontwikkelingen. We willen u daarom graag infomeren over de 
eerste stappen die zijn gezet in het project. 
 
Dit project is erop gericht duidelijkheid te krijgen over waarom wij als gemeente meer geld uitgeven 
aan het sociaal domein in vergelijking met andere gemeenten.  Daarbij beantwoorden we de vraag of 
we daar iets aan moeten / kunnen en willen doen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u 
graag naar de financiële analyse van BMC die in het kader van de strategische heroriëntatie is 
gemaakt. 
 
Informatie 
Direct nadat de projectopdracht door het college is vastgesteld zijn we gestart met de eerste stap in 
het project, de financiële analyse.  
 

➢ We hebben een projectgroep samengesteld en komen wekelijks bij elkaar.  

➢ We hebben de inkomsten en uitgaven over 2021 binnen het sociaal domein in beeld 
gebracht. Zoals in de projectopdracht is aangegeven is dit IV3 taakveld 61. 

➢ Deze worden opgesplitst in hoofdgroepen en subgroepen, die herkenbaar zijn en beter 
aansluiten bij de dagelijkse uitvoering. 

➢ Dit vraagt om een aanpassing van de financiële indeling zoals we die al jaren kennen. Dit 
doen wij in nauw overleg met de afdeling financiën zodat het straks geborgd kan worden in 
de P&C cyclus.  

 
1 Informatie voor Derden (Iv3) is een informatiesysteem. Hierin staat welke financiële informatie de gemeente, provincie en 

gemeenschappelijke regeling moet verstrekken. En op welke manier. 
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➢ Om te begrijpen wat we in de hoofdgroepen en subgroepen hebben gezet, werken we ook 
aan een verklarende lijst, dus welke activiteiten vinden plaats in een hoofd- of subgroep, 
zodat iedereen daar een helder beeld bij krijgt. Dit nemen we mee in de P&C cyclus. 

➢ Vervolgens gaan we de bedragen duiden: wat hebben we daarvoor geleverd/ gekregen of 
gekocht? 

 
Beheersing is meer dan alleen een tabel 
We zijn ons ervan bewust dat we hiermee een nieuwe basis leggen voor de P&C cyclus. Dat maakt dit 
project niet alleen complex, maar ook  belangrijk. Het is van essentieel belang om dit erg goed te 
doen. Dit vormt later de basis van grip krijgen en grip houden. 
 
Vervolg 
De eerste opgehaalde financiële inzichten willen we de raad graag geven. Wij verwachten dat wij de 
maand februari en maart nog nodig hebben voor het verder duiden en analyseren van de 
opgehaalde financiële gegevens. In het inwerkprogramma van de nieuwe raad delen we de eerste 
resultaten.  
 
Communicatie 
n.v.t.  
 
Bijlagen 
n.v.t.  
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