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Advies 1 
 
Leg de betrokken uitvoerende instanties de indicatoren voor en bespreek met hen welke 
indicatoren behoren tot de basisregistratie. Omdat de uitvoerende regisserende organisatie 
(Stichting Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug) een relatief jonge organisatie is, mag verwacht 
worden dat in deze professionaliseringsfase in de ontwikkeling van de organisatie er snel en 
veel nieuwe kennis moet worden gegenereerd en gemanaged. Deze bron lijkt dus van groot 
belang om te benutten.  
 
Het aantal in het rapport genoemde indicatoren zou daarom ook aanzienlijk beperkt moeten 
worden en in gelijke pas moeten lopen met de ontwikkelingsfase van de organisatie van de 
dorpsteams. De mate van detaillering van de indicatoren brengt het risico mee dat de 
kwaliteitsgroei van deze organisatie stagneert. Het zou daarom beter zijn het aantal 
indicatoren aanzienlijk te beperken. 
 
Houdt voor ogen dat het domein, zoals het nu is gedefinieerd, een nog jong systeem vormt 
waarin de menselijke maat, effectiviteit en kostenbesparing gezocht worden. Dat vraagt om 
een wendbare, flexibele organisatie. Een te bureaucratische set van indicatoren zou de 
wendbaarheid en de menselijke maat wel eens kunnen belemmeren. 
 
Vergelijk de ontwikkeling van indicatoren in de gezondheidszorg en het onderwijs waar 
aanvankelijk te strakke normen zijn gehanteerd en te weinig is vertrouwd op de professionals 
die ook professionele ruimte nodig hebben. De huidige insteek lijkt die ruimte aanzienlijk te 
beperken en de administratieve belasting van de professionals te verzwaren. We hebben 
gezien dat dit elders in het land kan leiden tot demotivatie van de professional waardoor een 
ernstig tekort aan menskracht ontstaat. Gelet op het (te?) snelle personeelsverloop binnen de 
dorpsteams dreigt ook hier een tekort te ontstaan. 
 
Wij adviseren bij het opstellen van een set van indicatoren te toetsen of het versterken van de 
bestuurbaarheid in voldoende mate is gewaarborgd en er voldoende ruimte overblijft om in 
voorkomende gevallen af te wijken om onbedoelde of ongewenste consequenties voor de 
burger/ hulpvrager/ doelgroep te voorkomen. 
 
Samengevat adviseren wij het gesprek aan te gaan met de betrokken uitvoerende organisaties 
over de indicatoren die behoren tot de basisregistratie. Beperk het aantal indicatoren om de 
professionele ruimte te vergroten. Voorkom een te bureaucratische set van indicatoren en 
toets daarom of het versterken van de bestuurbaarheid in voldoende mate aan de orde is. 
 

Advies 2  
 
Voor een aantal belangrijke beleidsdoelen binnen het sociaal domein zijn geen indicatoren 
beschikbaar, zoals die aangaande het focus op één gezin, één plan, één regisseur, die 
aangaande de  Jeugdhulp vindt dichtbij plaats, rondom gezin en met leren en ontwikkelen en 
aangaande het ondersteunen van mensen met een zorgbehoefte in de thuissituatie. Leg 
hiervoor een datum vast waarop deze indicatoren zijn gerealiseerd en daarmee inzichtelijk zijn 
gemaakt.  
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Samenvatting van overwegingen 

 

Op initiatief van de Rekenkamercommissie is een rapport opgesteld, het z.g. BMC rapport, met een set van 62 

indicatoren betreffende het sociale domein, waarvan 28 indicatoren gegevens bieden ter controle.  

 

Het rapport is de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) niet voorgelegd. In de raadsvergadering van 19 april 2021 zou 

besluitvorming (kunnen) plaatsvinden betreffende dit rapport. Een lid van de ASD heeft uitstel van deze besluitvorming 

gevraagd om ongevraagd een advies uit te brengen. De ASD zegde toe dat binnen twee maanden te doen. Bovenstaand 

vindt u dit ongevraagd advies. 

 

De ASD onderstreept een aantal bevindingen in het rapport van BMC. De ASD heeft in haar adviezen meerdere keren 

gewezen op het onvoldoende SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden)  formuleren van 

beleidsdoelen, waardoor effecten niet kunnen worden gemeten. Vervolgens heeft de ASD in meerdere adviezen 

gewezen op het belang van het focus op één gezin, één plan, één regisseur.  We zijn ermee bezig was de reactie van 

B&W. 

 

De ASD is van mening dat het rapport in essentie te vroeg de indicatoren-vraag voorlegt omdat, naar de mening van de 

ASD, de wijze waarop momenteel wordt gewerkt, nog niet uitgerijpt is. Het lijkt de ASD daarom verstandiger om de 

ontwikkeling van de organisatie te ondersteunen in plaats van een kostbaar controleapparaat in te richten.  

 

In de aanbevelingen is ook opgenomen het voorstel dat de gemeenteraad B&W de opdracht geeft om een open 

bijeenkomst te organiseren om een set indicatoren vast te leggen. Aan de hand daarvan moeten B&W dan rapporteren 

en moet de gemeenteraad zijn controle-rol uitoefenen. Er is geen tijdpad voorgesteld. 

 

Rol ASD 

 

De ASD bakent haar taak af, omdat de ASD geen toezichthouder is of controleur. Wij willen wel graag dat er op een 

verantwoorde wijze gemonitord kan worden. Enerzijds uitvoerbaar  voor de organisaties, die de gegevens beschikbaar 

moeten stellen en anderzijds om voldoende zicht te hebben op de kwantiteit en kwaliteit binnen de domeinen Jeugd, 

WMO en Participatie en Hulpverlening.   

 

Dataverzameling 

 

De ASD heeft gepoogd met de Rekenkamercommissie, opdrachtgever van het BMC-rapport, in contact te komen, maar 

dit is niet op deze korte termijn gelukt. 

 

De ASD heeft op 8 juni 2021 met de directeur van de Stichting Dorpsteams informeel overleg gehad. 
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