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Betreft: Reactie ASDW op Voortgangsrapportage Sociaal Beleidskader  

 

 

Westland, 11 januari 2019 

 

 

Geacht College, 

 

Hartelijk dank voor het toezenden van de Voortgangsrapportage Sociaal Beleidskader. 

Het is een uitgebreid stuk geworden waarin gestreefd is een beeld te geven over de 

voortgang van de processen binnen het sociaal beleidskader. 

Na lezing ervan zijn er toch vragen bij ons gerezen en hebben we ook opmerkingen die 

we gaarne hieronder weergeven. 

Hoewel in het Sociaal Beleidskader (SBK) en het uitvoeringsprogramma SBK 2016-2020 

is opgenomen dat monitoring op de voortgang en op het bereik van maatschappelijke 

effecten plaatsvindt, ontbreekt dit naar onze mening in de stukken. Aangegeven wordt 

dat monitoring van 2019 een plek in de PDCA-cyclus krijgt, terwijl in het beleid 

uitdrukkelijk vermeld staat dat monitoring een zeer belangrijk aspect zou worden en 

e.e.a. met de SMART methode zou worden getoetst.  

Hoewel u in het begeleidend schrijven vermeldt dat u geen cijfers en feiten kunt 

aanleveren, blijven we dat een gemis vinden, want nu kunnen wij niet inhoudelijk 

reageren op de door u geleverde informatie, die in sommige gevallen zelfs onduidelijk is. 

Ondanks dat u veel inspanning heeft geleverd om deze rapportage samen te stellen, had 

het wellicht productiever/effectiever geweest als er in plaats van over de gehele breedte, 

slechts over een selectie van onderwerpen meer inhoudelijk was gerapporteerd. 

U heeft er min of meer voor gekozen om pas in de loop van 2019 een cijfermatig 

onderbouwde rapportage op te stellen. Om inhoudelijk op deze voortgangsrapportage te 

kunnen reageren, is naar onze mening ook een indicatieve onderbouwing onontbeerlijk. 

 

Ter verduidelijking:  

− Het aangeven van percentages van de voortgang (desnoods schattingen) is nodig 

om te kunnen beoordelen of projecten op schema liggen en zo niet welke 

vervolgacties hiervoor worden gedaan om dit bij te stellen; 

− In de voortgangsrapportage wordt een aantal keren aangegeven dat “we op 

schema liggen”, maar zonder de bijbehorende schema’s is het voor ons moeilijk te 

interpreteren of te beoordelen of dit werkelijk zo is. 
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− De gestelde doelen voor 2018 zijn niet SMART geformuleerd en we missen de 

indicatoren waarop gemonitord wordt;  

− Er worden projecten opgestart, maar niet afgemaakt zonder daarbij aan te geven 

of en zo ja wanneer er een vervolg op komt (bijvoorbeeld project Q); 

− Daarnaast wordt in het addendum de voortgang van een beperkt aantal doelen 

vermeld. Gemist wordt de voortgangsinformatie aangaande de overige doelen. 

 

U zult begrijpen dat we op deze wijze niet goed kunnen beoordelen wat de stand van 

zaken is. Daarbij willen we opmerken dat sommige processen al bijna drie jaar geleden in 

gang gezet zijn en er in tegenstelling tot de weergave in het beleidskader nog geen 

monitoring heeft plaatsgevonden en systemen nog niet zijn aangepast op dat proces. 

 

Tot slot vragen wij u of de financiële informatie iets uitgebreider kan worden vermeld, 

want wij vragen ons bijvoorbeeld af wat er gebeurt met de structurele middelen die niet 

zijn uitgegeven (38% in 2017). Worden deze doorgeschoven naar 2018 en/of 2019? 

 

Wij realiseren ons dat de bevindingen/opmerkingen vragen oproepen en wij zijn gaarne 

bereid te overleggen en mee te denken om een volgende voortgangsrapportage wat 

meer solide en onderbouwd te krijgen. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland, 

 

 

 

 

 

Theo Verhoeven - Voorzitter 


