
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Op 10 augustus 2020 heeft u advies gegeven bij het concept raadsvoorstel Sociale Dialoog 
Oisterwijk. Wij danken u voor het advies, dat u op korte termijn heeft moeten uitbrengen. 

Hieronder vindt u puntsgewijs de reactie van het college. Uw advies en de reactie van het 
college zal worden bijgevoegd bij het raadsvoorstel. 
In algemene zin is het college van mening dat een deel van uw adviezen al ten uitvoer wordt 

gebracht in de kwartaalrapportages, dit betekent dus ook dat enkele adviezen niet overgenomen 
zullen worden. Het college nodigt u dan ook expliciet uit voor komende kwartaalrapportages, 
welke niet alleen gebruikt worden voor het verstrekken van informatie over jeugdhulp en Wmo 

maar ook andere ontwikkelingen in het sociaal domein zoals Loket Wegwijs en het strijdplan. 
 
Puntsgewijze reactie 

 
2 Het college stelt voor een nieuwe vorm van de monitor sociaal domein in te voeren, te 
weten een dialoog sociaal domein. Een monitor bevat informatie over het verleden, een 

dialoog gaat met name over de toekomst. Zo’n dialoog wordt al snel vaag en vrijblijvend, 
als geen aandacht wordt geschonken aan de problemen die zich in de afgelopen periode 
hebben voorgedaan. Naar de mening van adviesraad komt in het concept-raadsvoorstel 

dan ook onvoldoende tot uitdrukking, dat een analyse van de prestaties in het sociaal domein, 
zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin, vooraf dient te gaan aan een dialoog 
over de toekomst. 

Het college neemt dit advies over en zal nadrukkelijker verwerken in het raadsvoorstel dat 
analyse van de prestaties vooraf dient te gaan aan de dialoog. Dit gebeurt tijdens de 
kwartaalrapportages en voorafgaand aan de dialoog zal een factsheet met uitleg verspreid 

worden onder de geïnteresseerden. Tijdens de dialoog wordt hier het gesprek over aangegaan. 
Tijdens de dialoog zal dus zowel gekeken worden naar het verleden als naar de toekomst. 
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3 De adviesraad is van mening dat, ter voorbereiding van de Dialoog, naast een kwantitatieve 
ook een kwalitatieve analyse van de ontwikkelingen in het sociaal domein gepresenteerd 

dient te worden. Zo’n analyse zou informatie moeten verschaffen over o.a. de 
beoogde doelstellingen voor de versterking van het sociaal domein in het afgelopen jaar 
en de mate waarin deze gerealiseerd zijn, over de opgezette projecten en de resultaten 

daarvan, over de ervaringen van inwoners die hulp hebben gezocht in het sociaal domein, 
etc. 
Het college neemt dit advies niet over. De betreffende informatie wordt al gegeven in de  

toelichting die plaatsvindt in de P&C cyclus en de toelichting die gegeven wordt in de 
kwartaalrapportages en de hierboven genoemde factsheet. De informatie die vooraf via de 
factsheet gedeeld wordt zal zich toespitsen op de door de raad gekozen thematiek voor de 

dialoog. Het zou erg veel extra ambtelijke capaciteit kosten om daarnaast nog een analyse te 
maken. Zeker gezien de situatie waarin de gemeente zich bevindt, acht het college dit niet 
wenselijk. 

 
4 De adviesraad is van oordeel dat het raadsvoorstel niet voldragen is, waar het gaat om 
de manier waarop het college op kwantitatieve wijze wil rapporteren over ontwikkelingen 

in het sociale domein. 
Het college stelt dat het wegvallen van de Monitor Sociaal Beleid gecompenseerd wordt 
door gebruik te maken van “verschillende rapportages zoals de GGD-rapportages of de 

rapportage Waar Staat Mijn Gemeente”. Wij kunnen niet beoordelen of deze rapportages 
dezelfde informatie opleveren als de weggevallen Monitor. Wel valt ons op, dat in bijvoorbeeld 
de GGD-rapportage veel detailgegevens worden verstrekt. Wij adviseren u daarom 

de gerapporteerde gegevens vergezeld te doen gaan van een bestuurlijke analyse. Zonder 
zo’n analyse zal het moeilijk zijn een discussie op hoofdlijnen te voeren over de stand 
van zaken in het sociale domein, voor zover deze tot uitdrukking kan worden gebracht in 

kwantitatieve cijfers. 
Het college neemt dit advies niet over. De monitor zoals we die kenden was voor niemand meer 
toereikend. In de P&C cyclus en in de kwartaalrapportages worden op basis van dergelijke 

monitors al de belangrijkste of opvallendste cijfers en ontwikkelingen toegelicht. De raad krijgt 
dus al veel kwantitatieve gegevens en we willen voorkomen dat er nog een dik drukwerk extra 
bijkomt, dat ook nog eens veel ambtelijke capaciteit kost.  

 
5 In het raadsvoorstel wordt de vraag opengelaten of kwantitatieve (en kwalitatieve) gegevens 
vóór of tijdens de sociale dialoog beschikbaar worden gesteld. Wij adviseren u nadrukkelijk 

te besluiten deze gegevens vooraf beschikbaar te stellen. Daarmee kunnen 
deelnemers aan de dialoog zich goed voorbereiden en kan worden voorkomen dat tijdens 
de dialoog onduidelijkheden t.a.v. de cijfers in plaats van de inhoud van het beleid 

centraal komen te staan. De raad geeft u in overweging deelnemers voorafgaand aan de 
dialoog gelegenheid te geven tot het stellen van vragen over de gepresenteerde gegevens. 
Onduidelijkheden kunnen daarmee voorafgaand aan de dialoog worden opgehelderd 

zodat de inhoud tijdens de dialoog centraal kan staan. 
Het college neemt dit advies over en verwerkt dit in de uitgangspunten van de dialoog. D.m.v. 
de eerder genoemde factsheet krijgen deelnemers vooraf gegevens en deze zullen aan het begin 

van de dialoog besproken worden, er is dan ook ruimte voor vragen. 
 
 



6 Het voorstel is naar het oordeel van de adviesraad verder onvoldragen waar het gaat om 
het monitoren van de gevolgen van de ombuigingen op basis van het Strijdplan Sociaal 
Domein. In het advies over het strijdplan heeft de adviesraad aangedrongen op het monitoren 

van de gevolgen van het strijdplan. De ombuigingen uit het strijdplan raken het sociaal 
domein in de kern. Daarom is het belangrijk de gevolgen van de ombuigingen te 
monitoren en de effecten ook te betrekken bij de dialoog sociaal domein. 

Tot op heden heeft uw college niet aangegeven hoe het die monitoring wil inrichten. De 
adviesraad verzoekt u daarom daarop alsnog in te gaan in het voorstel t.a.v. de dialoog 
sociaal domein. 

Het college neemt dit advies niet over omdat het voorstel voor de dialoog veel breder is dan het 
strijdplan. Desalniettemin begrijpt het college de vraag van de ASD. Maar ook hier geldt dat 
monitoring via de P&C cyclus loopt (het strijdplan is opgenomen in de PPN en door vertaald in 

de begroting, verantwoording vindt dus plaats via de BERAP en de jaarrekening. Daarnaast 
wordt de stavaza van het strijdplan ook periodiek toegelicht in de kwartaalrapportages.) 
 

We danken u voor uw advies en uw inzet en we hopen u te zien bij komende 
kwartaalrapportages en natuurlijk bij de sociale dialoog. 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 

het college 
 
 

 
Ineke Depmann Hans Janssen 
secretaris burgemeester 


