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Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022 en inspraakreacties

Advies : Aan de hand van bijgevoegd raadsvoorstel de raad vragen om:
1. In te stemmen met de Inspraaknotitie en de wijze waarop de inspraak 

verwerkt is in het Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022;
2. In te stemmen met het Beleidskader Sociaal Domein;
3. Middels bijgevoegd Raadsvoorstel het Beleidskader Sociaal Domein ter 

vaststelling voor te leggen aan de Raad.
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Inleiding
Op 30 oktober 2018 heeft u het concept Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022 vrijgegeven 
voor inspraak. Het beleidskader heeft van 30 oktober tot en met 10 december 2018 ter 
inspraak gelegen voor inwoners van Woudenberg en maatschappelijke organisaties die actief 
zijn in Woudenberg. Zij zijn middels De Woudenberger, sociale media, de gemeentelijke 
website en de digitale nieuwsbrief van de gemeente op de mogelijkheid tot inspraak gewezen. 
Daarnaast hebben wij het beleidskader aan een kleine zestig organisaties gestuurd, waaronder 
zorgverleners, maatschappelijke partners, kerken en sportieve en culturele verenigingen. Ook 
hebben we de Adviesraad Sociaal Domein gevraagd advies uit brengen en het stuk ter 
bespreking voorgelegd aan het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)^
Naast het advies van de Adviesraad en de reactie van het OOGO, hebben we zeverr ocU-i' 
inspraakreacties ontvangen. Deze zijn in een inspraaknotitie voorzien van een antwoord en 
hetjben op enkele onderdelen geleid tot een aanpassing van het beleidskader. Bij deze leggen 
we de inspraaknotitie en het aangepaste beleidskader ter instemming aan u voor. Indien u 
instemt met het beleidskader, wordt het vervolgens aan de gemeenteraad ter vaststelling 
aangeboden.

Centrale vraag
Kunt u instemmen met de inspraaknotitie en het gewijzigde beleidskader Sociaal Domein en 
bent u bereid de raad voor te stellen het Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022 vast te 
stellen?

Beoogd resultaat (wat)
Zie raadsvoorstel

Kader
Zie raadsvoorstel

Argumenten
Zie raadsvoorstel

Duurzaamheid
Zie raadsvoorstel

Draagviak
Zie raadsvoorstel

Beoogd resultaat (hoe)
Zie raadsvoorstel

Financiele consequenties
Zie raadsvoorstel

Aa n pa k/u itvoering
Wanneer u instemt met de inspraaknotitie en het aangepaste Beleidskader Sociaal Domein 
2019-2022 wordt het Beleidskader Sociaal Domein middels bijgevoegd raadsvoorstel aan de 
raad ter instemming voorgelegd. Degenen die een inspraakreactie hebben ingediend worden 
middels bijgevoegde conceptbrief voor de raadscommissie uitgenodigd.

Conclusie
Zie raadsvoorstel

Communicatie
Zie raadsvoorstel

^ Een (wettelijk) overleg tussen scholen en gemeente in het kader van het Passend Ondenwijs over 
ondersteuningsplannen, jeugdbeleidsplannen en ontwikkelagenda.
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Bijiagen
Inspraaknotitie;
Aangepast Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022;
Conceptuitnodiging voor organisaties die een inspraakreactie of advies hebben 
ingediend;
Raadsvoorstel;
Concept raadsbesluit.
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