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De heer Van
Zuijlen
De heer Van
Zuijlen

Agenda:
Opening
Besluitenlijst:
De besluitenlijst van 1 oktober 2020 ligt ter vaststelling aan u voor.
Besluit:
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Gasten:

Ter besluitvorming:
Harmonisatie werkprocessen
De heer Van
Zuijlen
Bijlage Zaaknummer: Toelichting
Op 19 mei 2020 heeft het Algemeen Bestuur SED organisatie
ingestemd om drie lokale processen, bij wijze van pilot, te
harmoniseren. Een van deze processen betreft een gezamenlijk
collegevoorstel. Het AB heeft ingestemd met het bijgevoegde
format en biedt deze aan voor formele vaststelling aan de drie
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colleges van de SED gemeenten. Implementatie van het nieuwe
format wordt gerealiseerd wanneer de benodigde applicaties
beschikbaar zijn, naar verwachting in januari 2021.
Concept besluit
Instemmen met het bijgevoegde format collegevoorstel en deze
ter vaststelling aan te bieden aan de drie SED colleges.
Verslag
Dhr. Van den Bergh geeft een korte toelichting.
Dhr. Struijlaart vraagt of het mogelijk is niet alleen de format van
de collegevoorstellen, maar meerdere formats van bijvoorbeeld
portefeuillehouders overleggen en raadsvoorstellen te
harmoniseren?
Dhr. Van den Bergh geeft aan dat dit kan.
Besluit
Het AB stemt in conform het concept besluit, evenals met de
raadsbrief.

Business/Data analist Sociaal Domein (Samenleving)
De heer Van
Zuijlen
Bijlage Zaaknummer: Toelichting
De SED gemeenten hebben ingezet om de kosten te beheersen
in het sociaal domein (met focus op cliëntgebonden budgetten).
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Om de stap te zetten naar beheersing is het allereerst van belang
inzicht te krijgen in de kosten en kosten patronen. Waar vloeit het
geld heen? Hoe kunnen verschillen worden geduid tussen
instellingen en tussen trajecten en voorzieningen? En wat levert
dat aan input op voor de bijstelling van het beleid?
Dit heeft geleid tot extra inzet op, door de raad goed ontvangen,
kwartaalrapportages. Het maken van de rapportages en de
bijbehorende analyses, is een nieuwe taak waar we geen
formatie voor hebben. Willen we dit verder vormgeven en doorontwikkelen, dan moeten we hier de formatie voor uitbreiden.
Het voorstel is om hiervoor de functie van business/Data analist
Sociaal Domein toe te voegen aan de SED formatie.
Taken bij deze functie zijn onder andere:
- Maken van structurele rapportages.
- Maken van analyses op de beschikbare cijfers
- Domein coachen in verbeteringstrajecten
- Projectadviseur bij de start van projecten binnen sociaal
domein; vraagbaak gedurende het project
- Verbinding leggen tussen beleid en uitvoering
- Optimaliseren van bedrijfsprocessen aan de hand van
analyses
- Informatie aandragen bij bezuinigingen en de te nemen
beleidsmaatregelen.
Het belang hiervan wordt onderstreept door het recente rapport
van de rekenkamer.
Concept besluit

In te stemmen met de uitbreiding van de structurele SED formatie
met de functie Business Analist Sociaal Domein (Domein
Samenleving).
Verslag
Mevr. Huisman geeft een korte toelichting.
In het algemeen vraagt men zich af wat de urgentie is om deze
nu op dit moment naar voren te halen en op tafel te leggen. Zou
dit niet beter in het totale overzicht van ontbrekende formatie
meegenomen kunnen worden zodat een integrale afweging
gemaakt kan worden?
Mevr. Huisman geeft hierop aan dat de urgentie binnen het
Sociaal Domein heel groot is. Met name de roep die er ook is om
analyses te maken op datgene wat we aantreffen in de
rapportages. De verwachting is dat we door het inzetten van een
data analist investeren aan de voorkant en dit aan de achterkant
meervoudig terug verdienen..
Er zijn meer grote urgenties. Dit is een investering terwijl we nog
niet weten wat het oplevert. Een optie is iemand voor één jaar in
dienst te nemen en dit te financieren uit bestaande budgetten
binnen het Sociaal Domein. De kosten gaan voor de baat.
Besluit
Het AB besluit dit voorstel eerst voor één jaar te doen. Hiervoor
wordt iemand gezocht die op basis van een tijdelijk contract voor
één jaar in dienst wil komen (geen inhuur). We verwerken dit
budget neutraal in de gemeentelijke begrotingen.
Er komt een aangepast voorstel van de directie.
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Ter bespreking / informatie:
De heer Van
Zuijlen
Zaaknummer: Toelichting
Verslag

Rondvraag:
De heer Van Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Zuijlen

Ter afsluiting:
De heer Van
Zuijlen
De heer Van
Zuijlen

Volgende vergadering
De volgende AB vergadering is op 17 november 2020.

Voorzitter
E.A. van Zuijlen
paraaf
AKKOORD

Algemeen directeur
C.M. Minnaert
paraaf

