Een complexe wereld in één oogopslag
Samenhang beleids-, uitvoerings- en P&C-stukken in het Sociaal Domein
P&C
Perspectievennota (jaarlijks)

Levert integrale financiële kaders

BELEID

Kadernota Sociaal Domein
Integrale kaders en speerpunten voor het
hele Sociaal Domein, meerjarig vastgesteld

VERWACHT EIND 2021

Programma Sociaal Domein

UITVOERING

Uitvoeringsprogramma met verdere
uitwerking van de kaders en speerpunten.
Legt verbinding tussen beleid en uitvoering
en tussen integrale kadernota en andere,
meer specifieke beleids- en
uitvoeringsnota’s binnen het Sociaal
Domein. Meerjarig vastgesteld, maar
jaarlijks gecheckt op benodigde bijsturing
op basis van sturingsinformatie uit
monitoringsinstrument

Jaarrekening/Jaarverslag

Definitieve integrale afweging
besteding beschikbare middelen

Voortgangsrapportage besteding
middelen en realisatie doelen

Finale verantwoording besteding
middelen en realisatie doelen

VERWACHT ZOMER 2021

Sturingsinstrument
Levert inhoudelijke sturingsinformatie

IN BEHANDELING

Voorjaarsbrief/Najaarsbrief

Levert financiële
sturingsinformatie

Levert specifieke kaders en doelen SD

Integraal beeld financiële
mogelijkheden voor begroting

Begroting (jaarlijks)

Dashboard met parameters voor financiële
en inhoudelijke sturingsinformatie

Kadernota Jeugd

Kadernota Wmo

Kadernota Participatie

Kaders voor de uitvoering van
de (extra) Jeugdhulptaken

Kaders voor de uitvoering
van de (extra) Wmo-taken

Kaders voor de uitvoering van de
(extra) arbeidsparticipatietaken

Nota armoede en schuldhulpverlening

Visiedocument Sport en Bewegen

Bibliotheekvisie

Beleidsplan uitvoering Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Visie op rol sport en bewegen binnen het Sociaal Domein

Visie voor de bibliotheek

Speelruimteplan

Ontwikkelagenda Passend Onderwijs

Startnotitie inkoop

Beleidsnotitie met
uitgangspunten speelplaatsen

NMD-plan voor uitvoering passend onderwijs

Kaders voor NMD-inkoop Jeugd en Wmo

Transformatieplan Sociaal Domein
Plan voor transformatie van decentralisatietaken

Aan de slag met preventie
Drents plan van aanpak inzet preventie voor betere
gezondheid

Geweld hoort nergens thuis
Actieplan tegen huiselijk geweld en
kindermishandeling

Wijkprofielen
Preventieakkoord
Akkoord gericht op terugdringen van roken,
overgewicht en problematisch alcoholgebruik

Analyse Tynaarlose wijken, te gebruiken bij project
‘Aan de slag met preventie’

Toelichting
Bovenstaand schema geeft een overzicht van de belangrijkste documenten binnen het Sociaal Domein, via de blokjes van de beleids- en uitvoeringsdocumenten kan worden doorgeklikt naar de daadwerkelijke
documenten. Binnen de financiële cyclus gaan de kadernota en het programma Sociaal Domein op beleids- en uitvoeringsniveau de hoofddocumenten vormen waaraan alle andere beleids- en
uitvoeringsdocumenten worden gerelateerd. Naast de genoemde documenten zijn er nog andere documenten, bijvoorbeeld een groot aantal analyse- en onderzoeksdocumenten, maar ook documenten die nog
verder de uitvoering in gaan op specifieke onderdelen. Van alle documenten moet na vaststelling van kadernota en programma bekeken worden of deze goed aansluiten bij de nieuwe kaders en speerpunten en of
deze nog actueel en relevant zijn. Zo nodig zullen documenten worden aangepast, geactualiseerd of ingetrokken via de daartoe gemachtigde organen.

