&EMEENîO OIð¡TE:TTÍ

rrl¡¿
raadsmededeling

-.-i
:
:al

zaak/onderwerp
portefeuillehouder
team
opgesteld door

datum/nr

/ Monitor Wmo, participatiewet
M.A. den Boer en J. Roeffen

2-16-14797

en

jeugdwet (monitor 3D)

¡-1

rLrJ

=o
-:

Geachte raad,

-l

Met genoegen bieden wij u de monitor Wmo, Participatiewet en jeugdwet aan. Het rapport
betreft de uitwerking van de onderdelen output en outcome van de monitor 3D die in opdracht
van uw raad in maart zor5 is vastgesteld.

In de monitor 3D zijn 4 monitoronderdelen opgenomen, te weten:
- financieel
- throughput
- output
outcome

De financiële monitor is integraal opgenomen in de P&C cyclus. De throughput krijgt gestalte
via de evaluatie van het Sociaal Team Oegstgeest en de monitor Jeugd en Gezinsteam. In
voorliggend rapport zijn output- en outcome opgenomen conform de indicatoren in de monitor

gD (ofñciële naam rapport: monitor Wmo, participatiewet en jeugdwet).

Het rapport betreft een o-meting en wordt jaarlijks opgesteld (r-meting in zory).In navolgende
jaren kan, voor zover er nieuwe onderzoeksresultaten zijn, een meerjarig perspectief worden
geboden, wat kan leiden tot aanpassing van beleid. ln zot4 was het niet mogelijk om een goede
o-meting op te stellen omdat veel data onbetrouwbaar bleek.

In de opzet van de monitor 3D in maart zor5 is vastgelegd dat gebruik wordt gemaakt van
bestaande onderzoeksresultaten, inclusief de Oegstgeester inwonersenquête die vanaf zo15
iedere z jaar gehouden zal worden. De onderzoeken waaruit wordt geput, worden periodiek,
maar niet in dezelfde jaren herhaald. Daarom worden cijfers uit verschillenden jaren
gepresenteerd.
Om een goed beeld te krijgen van de'staat van Oegstgeest' met betrekking tot Wmo,
Participatie- en jeugdwet is het maken van een vergelijking onontbeerlijk. Gekozen is om de
cijfers waarvan een vergelijking via bestaand onderzoeksmateriaal mogelijk is, te benchmarken.
Een vergelijking is gemaakt metuergelijkbare gemeenten, twee binnen Holland Rijnland en
twee daarbuiten.
Oegstgeest levert bij het CBS data aan ten behoeve van de landelijke KING monitor. Dit
ondersteunt het maken van een vergelijking met andere gemeenten omdat de KING monitor
zorgt voor de beschikbaarheid van cijfers. De KING monitor biedt echter nog niet dié

nauwkeurigheid die gewenst is. Dit betekent dat sommige indicatoren onvolledig kunnen zijn.
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