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Adviesaanvraag informatie en monitors sociaal domein

SI] motie van het lid Bergkamp (Kamerstukken II 2017-2018 34 725 XVI, nr. 13)
heeft de Tweede Kamer de regering verzocht om bij uw Raad en bij de Algemene
Rekenkamer advies in te winnen over de wijze waarop de informatie en monitors
over het sociaal domein op overzichtelijke wijze bij de Kamer terecht kunnen
komen, zodat in de Tweede Kamer een heldere beoordeling over de vooftgang en
de resultaten van de decentralisaties in het sociaal domein plaats kan vinden.
1k stuur u hierbij deze adviesaanvraag. Een gelijkluidende adviesaanvraag stuur
ik naar de Algemene Rekenkamer. 1k geef hiermee graag invulling aan het
verzoek van de Kamer voor advies van uw beide organisaties.
Achtergrond
De decentralisaties betreffen een grote bestuurlijke, organisatorische en financiele
(verander)opgave die de verhouding tussen Rijk, gemeenten en maatschappelijke
organisaties hebben veranderd. Belangrijke verantwoordelijkheden over het
sociaal domein berusten vanaf 1 januari 2015 op Iokaal niveau; het Rijk houdt
evenwel een belangrijke verantwoordelijkheid. Binnen deze nieuwe context heeft
het kabinet de afgelopen jaren gewerkt aan een meer gecoordineerde aanpak in
het sociaal domein, zowel in de aanpak van de problematiek zeif als in de
monitoring en verslaglegging daarover.
Binnen het Programma Sociaal Domein werken Rijk en gemeenten samen aan de
verbetering en doorontwikkeling in het sociaal domein. Dit past in het bredere
kader zoals verwoord staat in het Regeerakkoord waarin grote maatschappelijke
opgaven het best kunnen worden gerealiseerd door een gezamenlijke inzet van de
verschil)ende overheden, a)s gelijkwaardige partners.
Over de monitoring en versiaglegging van de hervorming langdurige zorg en de
decentralisatie van het ]eugdstelsel heeft de Kamer in de procedurevergadering
van de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 januari
2015 besloten over beide onderwerpen afzonderlijk geInformeerd te willen
worden. De concrete afspraken hierover zijn vastgelegd in de brief van 28 januari
2015 van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de
Kamer (Kamerstukken II 2015-2016 34 104 en 31 839, nr. 17).
Daarnaast heeft het kabinet de Kamer in september 2015 (Kamerstukken II
2015-20 16 34 300 VII, nr. 4) geInformeerd over de afspraken die zijn gemaakt in
het terugdringen van de monitorlasten vanuit het Rijk naar gemeenten. Er zijn
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inmiddels een aantal stappen gezet. Niet in de laatste plaats door de publicatie
van de overall rapportage sociaal domein: een samenhangend overzicht van de
stand van zaken van het gedecentraliseerde sociaal domein (Kamerstukken II
2015-2016 34 477, nr. 1). Die lijn wordt voortgezet met de tweede overall
rappoftage, die voor dit najaar aan de Tweede Kamer is toegezegd.
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Adviesverzoek
Graag wil ik uw Raad verzoeken mu in samenwerkfng met de Algemene
Rekenkamer tegen de hierboven geschetste achtergrond zo concreet mogelijk te
adviseren over de wijze waarop de regering de Tweede Kamer beter in staat kan
stellen de voortgang en de resultaten van de decentralisaties in het sociaal
domein te beoordelen.
De Tweede Kamer heeft geen termijn gegeven waarbinnen hij geInformeerd wil
worden over de uitkomsten van het gevraagde advies. 1k veronderstel echter dat
de Kamer in de eerste fase van de nieuwe regeerperiode gebruik zal willen maken
van de uitkomsten van het advies. 1k verzoek uw Raad en de Algemene
Rekenkamer daarmee bij het uitbrengen van uw advies rekening te houden.

Mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
De minister an Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H.
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