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Geachte raadsleden, 

In het Rapport 'Wat heeft de decentralisatie van de zorg voor Ridderkerk betekend?' van 1 juni 2018 
heeft de rekenkamercommissie Ridderkerk uiteengezet wat de decentralisatie van de zorg voor 
Ridderkerk heeft betekend. De rekenkamercommissie heeft op basis van het uitgevoerde onderzoek 
diverse aanbevelingen geformuleerd voor de raad. U heeft in uw raad besloten om de aanbevelingen niet 
zonder meer over te nemen maar in overleg met het college te onderzoeken wat meerwaarde biedt en 
een aanvulling is voor Ridderkerk. 

In deze brief gaan wij nader in op uw genomen besluit met betrekking tot het verstrekken van informatie 
van de zorg ten behoeve van de sturing en blijvend te investeren in deskundigheidsbevordering bij de 
toegang. 

Informatie Sociaal Domein 
Vanaf de decentralisatie in 2015 informeren wij u regelmatig door middel van Bestuursrapportages met 
daarin realisatie cijfers van het Sociaal Domein. De rapportages bevatten voornamelijk input en output 
indicatoren met betrekking tot de voorzieningen op het gebied van de WMO, jeugdhulp en participatie. 
De rapportages zijn continue in ontwikkeling. Vanaf vorig jaar zijn wij gestart met een project voor de 
doorontwikkeling van de Bestuursrapportage van het Sociaal Domein waarbij wij onder andere aandacht 
besteden aan het cyclisch gestructureerd rapporteren op basis van actuelere informatie. Wij onderzoeken 
of aanvullende informatie vanuit de huidige registratiesystemen ontsloten en toegevoegd kunnen worden 
aan de rapportage en of de rapportage geautomatiseerd kan worden ontwikkeld. 

Inmiddels bieden wij u de tussenrapportage Sociaal Domein vier keer per jaar gestandaardiseerd aan. 
De rapportages bevatten zo actueel mogelijke gegevens met toelichtingen die duiding geven aan de data. 
Door cyclisch actuele gestandaardiseerde rapportages aan te bieden is het mogelijk om eventuele trends 
en ontwikkelingen te volgen en eventuele afwijkingen inzichtelijk te maken. 

Deskundigheidsbevordering toegang 
Wij onderschrijven de aanbeveling van de Rekenkamercommissie dat deskundigheidsbevordering van 
professionals bij de toegang continue aandacht behoeft. Er is jaarlijks opleidingsbudget beschikbaar dat 
wordt ingezet om ervoor te zorgen dat de professionals voldoende worden toegerust om de centrale rol 
die zij hebben optimaal te kunnen vervullen . 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 


