
 

 

Beste raadsleden en leden van de steunfracties,  
 
Op 24 februari as is een beeldvormende raadsvergadering gepland die in het teken staat van de 
evaluatie van de 3 decentralisaties (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet). Dit aan de hand van de 6 
onderzoeksvragen zoals door uw raad op 12 november 2019 zijn vastgesteld. Zoals toegezegd 
ontvangt u bijgaand aanvullende informatie:  
 

1. De 6 onderzoeks- en deelvragen voor de evaluatie. 
 

2. Clientervaringsonderzoek van I&O Research onder cliënten van de Wmo, Jeugdhulp en 
Participatie ten behoeve van vraag 3 van de onderzoeksvragen  
 

3. 11  factsheets ten behoeve van de (deel)vragen 1, 4, 5 en 6. 
 
Zonder afbreuk te doen aan de omvangrijkheid en complexiteit van de drie wetten Wmo, 
Jeugdwet en Participatiewet hebben we ervoor gekozen in de lijn van uw behoefte de 
evaluatie kort en bondig en op hoofdlijnen in factsheets te presenteren. We realiseren ons 
dat we daarmee niet het totaalbeeld kunnen schetsen en dat de antwoorden niet limitatief 
zijn.    

 
4. Resultaten van het onderzoek door de VU ten behoeve van onderzoeksvraag 2 worden op de 

24e gepresenteerd. Na afloop ontvangt u de gepresenteerde sheets.  
 
Tijdens de 24e worden de resultaten van de onderzoeken gepresenteerd en is er gelegenheid tot het 
stellen van (technische) vragen. Er worden geen aanbevelingen of ideeën gepresenteerd. Dat wordt 
onderdeel van de vervolgstap ‘de eerste contouren’ die op 25 mei 2020 gepresenteerd wordt in de 
beeldvormende raadsvergadering en uiteindelijk vertaald wordt in het nieuwe 3D Beleidsplan en 
Integrale Verordening dat na de zomer 2020 aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden.  
 
Mocht u naar aanleiding van deze sheets nog verduidelijkende technische vragen hebben, wilt u die 
dan vóór 24 februari mailen aan karin.vanderarend@schagen.nl.  
De antwoorden worden mondeling tijdens de presentatie op 25 februari toegelicht of op papier 
uitgereikt.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Karin van der Arend 
Projectleider Samenleving 
Tel: 06-57879548 
 
Werkdagen: maandag t/m donderdag 
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