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1.
In 2008, in samenwerking met de VDG, voor geheel Drenthe een digitale sociale
kaart te vervaardigen;
2.
De hiervoor benodigde middelen ad € 68.000,- en de kosten van de jaarexploitatie
2008 ad € 18.000,- ten laste te brengen van het budget hulp bij het huishouden WMO
en de storting in de reserve Wmo met deze bedragen te verminderen.
3.
De jaarlijkse exploitatielasten vanaf 2009 te betrekken bij de afwegingen voor nieuw
beleid in de Kadernota 2008

p~ãÉåî~ííáåÖ=
De 12 gemeenten binnen Drenthe hebben de intentie om gezamenlijk te komen tot de aanschaf van één digitale
sociale kaart.
Een digitale sociale kaart bevat inhoudelijk het volgende: systemen voor informatie en advies, de digitale
dienstencatalogus en sociale kaart, informatie over wet- en regelgeving, doelgroep gerichte websites, wijk- en
buurtwebsites, zelftesten via internet, lotgenotenplatform en dergelijke.
De samenwerking in provinciaal verband betekent voor de burger dat deze informatie kan opvragen welke
verder strekt dat zijn eigen gemeente. Dit maakt de keus voor de burger breder, eenduidiger en inzichtelijker.
De provinciale samenwerking betekent voor de instellingen dat zij op een eenduidige manier informatie kunnen
verstrekken wat de dienstverlening ten goede komt.

Bijlagen:
Stukken ter inzage:
Collegevoorstel van 13 november 2007 en bijbehorende stukken waaronder beschrijvend
document Digitale Sociale Kaart Drenthe.io
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In het ‘Beschrijvend document Digitale Sociale Kaart Drenthe’ wordt uitgebreid beschreven
hoe de 12 gemeenten in Drenthe willen komen tot de gezamenlijke aanschaf van een digitale
sociale kaart. Dit geldt als kader op basis waarvan de Drentse gemeenten/colleges besluiten
voor deelname.
Het voorliggende document heeft de instemming van alle Drentse gemeenten.
Na de besluitvorming in de resp. colleges is de VDG-werkgroep het offertetraject per 1
december 2007 gestart. Het bestek komt dus niet meer terug naar de Drentse gemeenten. De
verdere uitvoering en uitwerking (inclusief de conceptovereenkomst) is de
verantwoordelijkheid van de VDG-werkgroep. Uiteraard zal het gunningsresultaat wel aan de
colleges worden aangeboden ter goedkeuring.
OK
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In onze regio zijn inmiddels meerdere sociale kaarten actief. Met als gevolg dat het voor de
burger minder overzichtelijk gaat worden. Door nu in Drenthe verband één sociale kaart toe te
passen en het beheer van de content goed te regelen, zijn we als gemeenten beter in staat om
de burger goed van informatie te voorzien.
PK
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De komst van één Drentse digitale sociale kaart is aangekondigd in meerdere beleidsnota’s,
die door het college resp. de raad zijn vastgesteld.
-

Kadernota WMO (pag. 33). Vastgesteld door de Raad op 28 september 2006;
Deelnotitie Informatie, Advies en Cliëntondersteuning ( pag. 17/18). Vastgesteld door
de Raad op 28 september 2006;
Conceptbeleidsplan WMO.Vastgesteld door het college op 4 september jl.

De digitale sociale kaart sluit volledig aan op de ontwikkelingen van Dimpact. Immers het is
niet meer dan een website met informatie & advies. Op transactieniveau wordt er
doorverwezen naar de desbetreffende digitale loketten. Dit kan zowel het digitale loket van de
gemeente Emmen zijn of van bijvoorbeeld een ketenpartner.
QK
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Extern heeft er afstemming plaatsgevonden met:
o
ketenpartners
o
de Werkgroep digitale sociale kaart (VDG)
o
de stuurgroep WMO Drenthe (VDG)
o
de expertgroep WMO (Dimpact)
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Voorgesteld wordt de hiervoor benodigde middelen te weten een éénmalige investering ad
€ 68.000,- en de kosten in de jaarlijkse exploitatie ad € 18.000,- ten laste te brengen van het
budget hulp bij het huishouden WMO.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 13 november 2007
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl

-4jaar
2007

stuknr.
Raad
RA07.0140

categorie/agendanr.
B

8

stuknr.
B. en W.
07/988

o~~ÇëÄÉëäìáí=
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2007, nummer:
07/988;

besluit:

1.
2.

3.

In 2008, in samenwerking met de VDG, voor geheel Drenthe een digitale sociale kaart
te vervaardigen;
De hiervoor benodigde middelen ad € 68.000,- en de kosten van de jaarexploitatie
2008 ad € 18.000,- ten laste te brengen van het budget hulp bij het huishouden WMO
en de storting in de reserve Wmo met deze bedragen te verminderen.
De jaarlijkse exploitatielasten vanaf 2009 te betrekken bij de afwegingen voor nieuw
beleid in de Kadernota 2008

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2007.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

