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Bijlage 5 
 Reactie van het college op advies kwaliteitscommissie sociaal domein 

 Reactie van het college op het preadvies van de adviesraad sociaal domein 
 
Reactie op advies kwaliteitscommissie sociaal domein 
 

Nr Samenvatting 

advies 

kwaliteitscommissie 

Reactie van het college Gevolgen voor de 

MSD 2020 

1 Functioneren monitor 

sociaal domein als 

sturing instrument of 

stand van zaken? 

Met de keuze om de VNG indicatoren-lijst 

als basis voor de monitor sociaal domein 

(MSD) te nemen kan goed gevolgd 

worden hoe het zit met het gebruik van 

voorzieningen die vallen onder de Wet 

maatschappelijke ondersteuning, de 

Participatiewet en de Jeugdwet.  

Met de VNG indicatorenlijst is de MSD 

meer te typeren als een stand van zaken 

monitor dan als een sturingsinstrument. 

 

Om te zien hoe het staat met de doelen in 

het sociaal domein is met de raad 

afgesproken om de doelen uit de visie 

sociaal domein één keer in de twee jaar te 

evalueren. De evaluatie is voorzien voor 

het jaar 2021. Het college ziet de 

evaluatie ook als een mooi moment om 

de vraag van de monitor als 

sturingsmoment of als stand van zaken 

aan de raad voor te leggen 

 

Met de kwaliteitscommissie gaan wij 

graag verder in gesprek over kennis die in 

de literatuur, in de praktijk en bij de 

kwaliteitscommissie zelf aanwezig is over 

de relatie tussen doelen, interventies en 

maatschappelijke effecten. 

Te betrekken bij de 

evaluatie van de 

visie  sociaal 

domein en te 

verwerken in de 

MSD 2021 

2 Heldere doelen 

stellen 

Het college kan zich vinden in het advies 

dat om te kunnen sturen heldere doelen 

nodig zijn. Op dit moment zijn de doelen 

te abstract en ontbreekt het aan normen. 

Met de onderzoeksagenda van de MSD is 

de insteek van het college om samen met 

de raad te komen tot scherpere doelen. 

De onderzoeksagenda  gaat voor een 

aantal onderwerpen op zoek naar de 

achterliggende op te willen lossen 

problematiek. Na uitwerking van de 

onderzoeksagenda kan worden gekeken 

of de voor de onderzoeksagenda 

gebruikte methodiek breder is in te zetten 

voor het sociaal domein als geheel. 

Het college gaat 

over het advies in 

gesprek met de 

raad. 

3 Benoem kwaliteit en Het advies om de gewenste kwaliteit te Het college gaat 
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verdiep de thema’s  benoemen en verdiepende (deel) thema’s 

aan te geven legt het college graag voor 

aan de raad. Vanuit haar kaderstellende 

functie is het aan de raad om criteria voor 

het beoordelen van de kwaliteit te 

benoemen en om aan te geven op welke 

(deel)thema’s  verdere verdieping nodig 

is. Het college ziet de onderzoeksagenda 

als eerste stap in de verdieping van een 

aantal onderwerpen die door de raad zelf 

zijn aangedragen in het 

doorontwikkelproces van de monitor 

over het advies in 

gesprek met de 

raad. 

3 Gebruik de kennis 

van de stad 

Bij de totstandkoming van de cijfers van 

de monitor wordt gebruik gemaakt van  

informatie van bijvoorbeeld 

zorgaanbieders en uitvoerende 

organisaties. In het kader van het 

ervaringsonderzoek wordt ook met name  

gekeken naar hoe gebruikers van de 

voorzieningen de dienstverlening van de 

gemeente ervaren. 

Het college ziet dat het gebruik van de 

kennis in de stad wel afhankelijk is van de 

vraagstelling. Onze ambitie is voor de 

onderzoeksagenda zo optimaal mogelijk 

te kunnen profiteren van alle kennis die in 

Leiden Kennisstad aanwezig is. 

Geen 

4 Tellen en vertellen Het college onderschrijft het advies om in 

de monitor blijvend aandacht te geven 

aan zowel cijfers als verhalen uit de stad. 

Geen / zie ook 

reactie 1 

adviesraad 

5 Succes bij het verder 

ontwikkelen  

Het college dankt de kwaliteitscommissie 

voor de waardevolle adviezen die de 

gemeente de afgelopen twee en half jaar 

heeft mogen ontvangen. De adviezen 

hebben een zeer waardevolle 

kwaliteitsimpuls aan het beleidsvormings 

en besluitvormingsproces van de monitor 

sociaal domein gegeven. 

 

 
 

Reactie op preadvies adviesraad sociaal domein 
 
 

Nr Samenvatting 

preadvies 

adviesraad sociaal 

domein 

Reactie van het college Gevolgen voor de 

MSD 2020 

1 Aandacht voor 

kwalitatieve 

monitoring / client 

perspectief 

 

Het college hecht waarde om naast 

kwantitatieve gegevens ook kwalitatieve 

gegevens te gebruiken bij de 

beleidsvorming. In de MSD is het client 

perspectief meegenomen door uitgevoerd 

clientervaringsonderzoek rond het gebruik 

Geen  
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van voorzieningen die vallen onder de 

Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. 

 

In de monitor zijn geen gegevens 

opgenomen vaan zorgaanbieders. Via het 

contractmanagement waarin afspraken 

met zorgaanbieders worden gemaakt 

wordt het geluid van cliënten over de 

zorgaanbieders meegenomen. 

 

Kwalitatief onderzoek volgens de 

methodiek ‘verhalen in beeld’ is in 2019 

niet uitgevoerd. Wij kijken naar de 

mogelijkheid of deze methodiek of een 

andere vorm van kwalitatief onderzoek 

mogelijk ingezet kan worden bij de 

uitwerking van de onderwerpen die op de 

onderzoeksagenda staan. 

2 Verbinding 

indicatoren aan 

doelen en 

interventies 

 

Met de MSD 2020 geeft het college 

invulling aan de gevraagde informatie 

zoals door de Raad vastgesteld in het 

Inrichtingsvoorstel (RV 19.0081) 

De MSD 2020 functioneert als instrument 

waarmee de stand van zaken kan worden 

gevolgd. Met  de MSD 2020 kan Leiden 

vergeleken worden met andere 

gemeenten. Ook ontstaat inzicht in 

plotselinge stijgingen of dalingen van 

verschillende voorzieningen die vallen 

onder de Jeugdwet, Participatiewet  of 

Jeugdwet. Opvallende mutaties zijn in de 

MSD 2020 toegelicht. 

 

De MSD is geen sturingsintrument. Een 

monitor als sturingsinstrument blijft in het 

luchtledige hangen als het doel of beter 

de maatschappelijke opgave niet scherp 

is omschreven. De op te willen lossen 

opgave zijn op dit moment onvoldoende 

SMART. Via de onderzoeksagenda en de 

daarin opgenomen methodiek willen we 

kijken of de problematiek van de 

opgenomen onderzoeksthema’s scherper 

in beeld is te brengen. We zien de 

onderzoeksagenda en de ervaringen die 

we daarmee opdoen als belangrijke input 

voor de afgesproken evaluatie van de 

visie sociaal domein. Immers de visie 

sociaal domein vormt het kader voor de 

Te betrekken bij de 

evaluatie van de 

visie  sociaal 

domein en te 

verwerken in de 

MSD 2021 ? 

Zie ook reactie 1 

kwaliteitscommissie 
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monitor sociaal domein. Als de doelen 

daarin onvoldoende SMART zijn of  te 

maken zijn dan kan de monitor sociaal 

domein nimmer functioneren als 

sturingsinstrument 

 

Na het uitwerken van de 

onderzoeksagenda en  de evaluatie van 

de Visie sociaal domein gaat het college 

samen met de raad in gesprek over het 

functioneren van de monitor als  

sturingsinstrument. 

 

3 Realisatie 

onderzoeksagenda  

Het uitvoeren van de onderzoeksagenda 

vraagt een belangrijke investering in tijd 

en menskracht. Om op een gedegen 

manier de onderzoeksagenda uit te 

voeren voorzien wij een investering van 

275.000 euro.  De onderzoeksagenda 

zien wij als belangrijke investering om ook 

de mogelijkheden van het verbeteren van 

de relatie tussen doel, interventie en 

maatschappelijk effect af te kunnen 

tasten. 

 

Geen 

4 Toelichting gegevens 

type jeugdzorg, in en 

uitstroom, verwijzing 

zwaardere jeugdzorg 

GGZ en VG 

Figuur 16 – In en uitstroom jeugdzorg via 

het JGT 

Opvallend in de in en uitstroom cijfers is 

de daling in 2018. De daling wordt met 

name veroorzaakt door het hoge aantal 

afgesloten trajecten, gecombineerd met 

een vrij laag aantal gestarte trajecten. 

De gemiddelde looptijd van trajecten 

(kijkend naar Holland Rijnland als geheel) 

is  op 31 december 2019. 17 maanden 

(514 dagen), terwijl dit aan het einde van 

2018 ongeveer 16 maanden was (470 

dagen). Over heel 2019 heeft 37% van de 

afgesloten trajecten een looptijd van meer 

dan een jaar en 27% een looptijd tussen 

de 6 maanden en een jaar. In 2018 was 

dit respectievelijk 43% en 24%. In 2019 

duren de trajecten dus minder vaak langer 

dan een jaar. 

 

Figuur 17 – Verwijzing zwaardere 

jeugdzorg GGZ aanbieders 

Binnen de specialistische en 

hoogspecialistische GGZ worden 

jeugdigen soms opgenomen wanneer een 

Toelichting wordt 

toegevoegd in de 

MSD 2020 
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ambulante behandeling onvoldoende 

resultaat laat zien en/of wanneer sprake is 

van een acute bedreigende situatie voor 

de jeugdige. In de 2018 werd de 

capaciteit  beperkt vanwege 

arbeidsmarktproblematiek. Niet alle 

aanbieders waren in staat tot het leveren 

van optimale capaciteit vanwege een 

tekort aan personeel en/of hoge 

werkdruk/dreigend ziekteverzuim van 

personeel. 

 

Figuur 18 - Verwijzing zwaardere 

jeugdzorg VG 

De afvlakking van het aantal cliënten in de 

eerste helft van 2019 is het gevolg van 

cliënten stop / wachttijden.  

 

 


