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Toelichting

Het beleidsplan "Zorg voor Elkaar" 2008-2010 van de centrumgemeente Dordrecht is in
oktober 2008 door de gemeenteraad vastgesteld.
In de afgelopen maanden is het beleidsplan geëvalueerd samen met de regiogemeenten
en de partners uit de zorg-, jeugd- en veiligheidsketen.
De informatie uit de evaluatie dient als input bij de herijking van het beleidsplan die in
2011 plaats vindt. Over het geheel van de afgelopen beleidsperiode kan worden
geconcludeerd dat het gelukt is om een systeem van ketensturing te vormen waarin niet
vrijblijvend wordt samengewerkt tussen de verschillende ketenpartners.
Voor de nieuwe beleidsperiode levert de evaluatie de volgende zes aandachtspunten op:
1. intensieve betrokkenheid van de ketenpartners en regiogemeenten bij de herijking van
het beleidsplan voor de periode 2011-2014. Diverse ketenpartners willen vanuit hun
deskundigheid een voortrekkersrol nemen bij de uitwerking van de thema's;
2. het verder vormgeven van de aansluiting van de keten maatschappelijke zorg met de
veiligheidsketen en jeugdketen;
3. verbetering van afstemming tussen centrumgemeente en regiogemeenten;
4. het verder doorontwikkelen van de Centrale Toegang;
5. doorontwikkeling staand beleid;
6. beleid zodanig inrichten dat meer sturing op outcome mogelijk is. Waar sturen op
maatschappelijk effect (outcome) niet direct mogelijk is, wordt tenminste gestuurd op
resultaat (output).
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In vergadering

Gemeenteraad - dinsdag 28 juni 2011 14:00
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.
Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen) - dinsdag 14 juni 2011 22:15
De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering
van 28 juni 2011.
Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen) - dinsdag 12 april 2011 21:30
De adviescommissie wenst de raadsinformatiebrief Evaluatie beleidsplan "Zorg voor Elkaar"
2008-2010 terug te laten komen in de adviescommissie. Dit in combinatie met een presentatie
waarin de brief nader wordt toegelicht.
Agendacommissie - dinsdag 15 maart 2011 20:30
De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief te agenderen voor een nader te bepalen
vergadering van de adviescommissie. De agendacommissie besluit dat de raadsinformatiebrief
over de aanpak voor multiproblem jongeren in Dordrecht (brief onder 'i' op de lijst van ingekomen
stukken van de raad van 15 maart 2011) hierbij betrokken wordt.
Gemeenteraad - dinsdag 22 februari 2011 14:00

Besluit

De raad besluit deze raadsinformatiebrief ter behandeling door te geleiden naar de
Agendacommissie.

