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Aan de agendacommissie van de IJmondcommissie,
Wij verzoeken u voor de IJmondcommissie het onderstaande onderwerp op de agenda te plaatsen.
Onderwerp
Stand van zaken Transformatieagenda Sociaal Domein IJmond, inclusief cijfers eerste kwartaal 2017.
Korte toelichting
Net als in de jaren 2015 en 2016 is het verzoek om de IJmondcommissie op 27 juni 2017 te
informeren over de financiële tussenstand van de uitvoering Jeugdhulp en Wmo. Middels een
presentatie zal een toelichting worden gegeven op de stand van zaken, gebaseerd op de nu bekende
informatie over het eerste kwartaal 2017. Basis voor deze informatie is onder andere de informatie die
de IJmondgemeenten van de zorgaanbieders hebben ontvangen ten aanzien van hun
kwartaalresultaten.
Om de financiële gegevens in hun context te plaatsen geven wij tevens een korte stand van zaken op
de strategische doelen uit de Transformatieagenda Sociaal Domein IJmond: integrale toegang,
versterken zelforganisatie van inwoners, samenhangende aanpak en meer grip.
Doel van de bespreking
Informeren voorafgaand aan de IJmondcommissie.
Voorgestelde wijze van behandelen
Presentatie door voorzitter van de werkgroep financiën en contractbeheer en de
programmamanagers (deze presentatie wordt nog opgesteld en later aangeleverd)
Opmerkingen/vragen naar aanleiding van de presentatie door fractie- of partijwoordvoerders
Reactie woordvoerder portefeuillehouders
Fatale termijn
N.v.t.
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Voorkeursdatum
27 juni 2017
Tijdsduur
30 minuten
Als achtergrondinformatie zijn de volgende stukken toegevoegd
De presentatie wordt op een later moment aangeleverd.
Wij stellen voor om naast de portefeuillehouder(s) en behandelend ambtenaar bij de
bespreking de volgende externe belanghebbenden uit te nodigen
Voorzitters Wmo en andere adviesraden (leden kernteam Vernieuwing Participatie (indien akkoord kan
dit via de projectleider Vernieuwing Cliëntparticipatie uitgezet worden).
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