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Bijlage 4  
Reactie van het college van B&W op het preadvies van de Adviesraad Sociaal Domein 
 

Nr Samenvatting 

preadvies 

Adviesraad Sociaal 

Domein 

Reactie van het college Gevolgen voor de 

MSD 2021 

1 Het gebruik van de 

monitor als 

signaleringsinstrument 

strookt niet me de 

voorkeur van de 

Adviesraad. De 

verzamelde data geeft 

geen echt signaal. 

Meer informatie is 

gewenst over 

achterliggende doelen 

en resultaten. 

Het college is het met de Adviesraad in 

dat de opgenomen informatie geen beeld 

geeft over hoe het gaat met de doelen in 

het sociaal domein en de bereikte 

resultaten.  

De relatie tussen doelen, inzet van de 

middelen en beoogde streefcijfers wordt 

wel gelegd in de producten van de 

budgetcyclus (Kaderbrief, Begroting en 

Jaarrekening). De budgetcyclus maakt het 

mogelijk om te sturen in het sociaal 

domein.  

Sinds 2015 bestaat de monitor sociaal 

domein. De verzamelde data brengen 

veranderingen in de loop van de tijd in 

beeld. Opvallende afwijkingen in de trend 

of in vergelijking met andere gemeenten 

zijn voor het college signalen voor 

mogelijk verdiepend onderzoek. 

 

 

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. 

geen 

2 Het is lastig om de 

cijfers over 

huishoudens met zorg 

en ondersteuning te 

duiden. 

De monitor sociaal domein maakt het 

mogelijk om Leiden te vergelijken met 

andere gemeenten. In vergelijking met 

andere gemeenten volgt Leiden dezelfde 

trend.  

Over de meest opvallende veranderingen, 

bijvoorbeeld het gebruik van 

voorzieningen die vallen onder de 

geen 



2 
 

Participatiewet is een toelichting 

opgenomen. 

Voor de relatie tussen doel, indicator en 

inzet van middelen verwijzen wij naar de 

producten van de budgetcyclus. 

 

3 Toelichting gewenst 

bij Trajecten die 

helpen mee te doen 

(bijvoorbeeld 

aangaande 

maatregelen die 

genomen zijn in het 

kader van COVID-19)  

Voor een uitgebreide toelichting over het 

gebruik van voorzieningen in het sociaal 

domein en maatregelen die genomen zijn 

rond de COVID-19 aanpak verwijzen wij 

graag naar de Corona Impact monitor. De 

monitor hebben wij in juni aangeboden 

aan de gemeenteraad. 

geen 

4 Het valt op dat nog 

weinig van het 

onderzoek dat op de 

onderzoeksagenda 

staat is uitgevoerd. 

Het klopt dat nog geen onderzoek heeft 

plaatsgevonden. Bij de behandeling van 

de monitor sociaal domein 2020 is 

afgesproken het benodigd budget voor 

het onderzoek te betrekken bij de 

Kaderbrief 2021-2025. 

In de Kaderbrief is voor de jaren 2021, 

2022 en 2023 een bedrag vrijgemaakt van 

€215.000. Gegeven het beschikbaar 

bedrag en de spreiding over 2021, 2022 

en 2013 zijn wij tot een prioriteitstelling 

gekomen. Na vaststelling van ons voorstel 

tot prioritering kan in het najaar gestart 

worden met het eerste onderzoek. 

. 

geen 

 
 


