Adviesraad Sociaal Domein gemeente Peel en Maas
Aan het College van B en W van de gemeente Peel en Maas
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen
Datum: 9 juni 2015
Betreft: prestatie-indicatoren/outcomecriteria sociaal domein
Geachte college,
Tijdens het gemeenschappelijk overleg op 1 juni jl. bent u geïnformeerd over het voornemen van de Adviesraad om te
komen tot een (ongevraagd) advies over de implementatie van prestatie-indicatoren/outcomecriteria in de
beleidsuitvoering van de WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet. Wij constateerden bij u een positieve reactie op ons
voornemen.
Onzerzijds werd tevens verwezen naar de inhoud van het rapport van de Rekenkamercommissie d.d. maart 2015 over “De
gemeentelijke voorbereiding en de rol van de gemeenteraad met betrekking tot de decentralisaties in het sociaal domein”.
Op pagina 7 ( punt 9) van genoemd rapport wordt het volgende vermeld “Er zijn nog geen prestatie-indicatoren ontwikkeld
voor het volgen van de maatschappelijke en financiële effecten in het nieuwe stelsel van het sociaaldomein. De
rekenkamercommissie doet de raad van de gemeente Peel en Maas de suggestie op korte termijn met het college in
gesprek te gaan over mogelijke prestatie-indicatoren”.
Alvorens genoemde advisering verder te concretiseren vragen wij uw aandacht voor het navolgende.
•

•
•

In artikel 2.1.2 lid 1 van de WMO wordt vastgelegd dat periodiek door de gemeenteraad een plan wordt
vastgesteld over het te voeren beleid m.b.t. de maatschappelijke ondersteuning. In lid 6 van genoemde artikel
wordt het volgende vermeld “In het plan wordt aangegeven welke resultaten het gemeentebestuur in de door
het plan bestreken periode wenst te behalen, welke criteria worden gehanteerd om te meten hoe deze resultaten
zijn behaald en welke outcomecriteria worden gehanteerd t.a.v. de aanbieders”.
In artikel 84 van de Participatiewet is het volgende vastgelegd “Onze Minister zendt binnen 4 jaar na
inwerkingtreding een verslag aan de Statengeneraal over doeltreffendheid en effecten van de wet in de praktijk”.
In artikel 7.4.1 lid 2 van de Jeugdwet is het volgende aangegeven “Het college verwerkt gegevens ten behoeve
van een doelmatig, doeltreffend en samenhangend gemeentelijk beleid ten aanzien van preventie, jeugdhulp, de
uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en het advies- en meldpunt huiselijk geweld
en kindermishandeling, ten behoeve van verwerking, bedoeld in het eerste lid en ten behoeve van de toegang van
jeugdigen en hun ouders tot de jeugdhulp”. Het eerste lid van genoemd artikel heeft betrekking op de
verplichting van de betrokken Ministers om de gegevens te verwerken om “een zorgvuldig en samenhangend
jeugdbeleid” te kunnen waarborgen.
In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en met steun van het Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport is, door het Nederlands Jeugd Instituut, aan de gemeentebesturen een handreiking aangeboden
“Outcomesturing in de jeugdhulp: 10 tips voor gemeenten en aanbieders”.

De Adviesraad zou gaarne geïnformeerd worden of en in hoeverre de uitvoering van genoemde verplichting in de
onderscheiden wetgeving ter hand is genomen. En zo ja dan zou de Adviesraad gaarne over de resultaten worden ingelicht.
Een en ander is voor ons van belang om de voorgenomen advisering ter zake zoveel mogelijk toe te spitsen op de actuele
voortgang van de wettelijke verplichting tot implementatie van de prestatie-indicatoren/outcomecriteria in het Sociaal
Domein.
Met vriendelijke groeten,
namens de Adviesraad,
J.Knapen
voorzitter

