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Haagse raad krijgt Kansenkaart voor decentralisaties sociaal domein
De Rekenkamer Den Haag reikt met de Kansenkaart de gemeenteraad een nieuw
instrument aan voor de komende herinrichting van het sociaal domein. Donderdag 12
september presenteerde de rekenkamer het nieuwe hulpmiddel, waarmee de raad
voorstellen van het college niet alleen per sector - werk & inkomen, zorg & welzijn,
jeugd, onderwijs -, maar ook overzichtelijk in samenhang met de andere sectoren kan
beoordelen en monitoren.
Het sociaal domein is volop in beweging. Het huidige regelgestuurde systeem, dat
gebaseerd is op verzekeren en verzorgen, gaat veranderen in een stelsel dat meer uitgaat
van burgerkracht en waarin ondersteuning en activering wordt gevonden in de ‘civil society’.
Taken op de gebieden werk, zorg en jeugd die voorheen onder het Rijk vielen, worden
ondergebracht bij gemeenten. Het gaat hierbij om de invoering van de participatiewet, de
decentralisatie van AWBZ naar de WMO, de transitie Jeugdzorg en de invoering van het
passend onderwijs. Het samenbrengen van activiteiten onder gemeentelijke aansturing biedt
kansen voor meer effectiviteit en efficiëntie in het hele sociale domein.
De Kansenkaart neemt de beoogde maatschappelijke doelen als uitgangspunt en geeft aan
waar samenhang tussen de vier sectoren gevonden kan worden. Het is een hulpmiddel
waarmee de gemeenteraad elk voorstel kan beoordelen op de mate waarin daarmee wordt
bijgedragen aan een integrale aanpak. Zo kan de oplossing voor een vraag op het gebied
van jeugdzorg soms liggen in de sector werk & inkomen.
Mevrouw Ing Yoe Tan, waarnemend voorzitter van de Haagse Rekenkamer: "Dat meer taken
bij de gemeente komen te liggen biedt grote kansen voor meer samenhang in de
hulpverlening door de verschillende sectoren: ontkokering dus. Tegelijkertijd staat vast dat
we niet weten hoe een en ander zal uitpakken. Gemeenten zullen aan burgers duidelijk
moeten maken dat ze onvermijdelijk wat van de transitie zullen merken, niet altijd in positief
opzicht. Hoewel dat onvermijdelijk is mag de burger er wel op rekenen dat de gemeente met
prioriteit individuele problemen oplost en daaruit lering trekt voor grotere groepen in
vergelijkbare situaties."
De Rekenkamer Den Haag bestaat 5 jaar en ondersteunt de gemeenteraad door onderzoek
te doen. Zij geeft niet alleen een oordeel maar ook praktische adviezen om het gevoerde
bestuur van de gemeente Den Haag te helpen verbeteren.
De eerste versie van de Kansenkaart werd tijdens het lustrumsymposium donderdagmiddag
aangeboden aan wethouder Karsten Klein, die de rekenkamer prees voor dit initiatief.
Haagse rapper Umit-C enthousiasmeerde de raadsleden en andere genodigden door een
gesproken tekst die de juiste snaar wist te raken.
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