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Internet Nee 
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Onderwerp 

Advies 

Verlengen Integraal beleidskader Sociaal Domein 2019-2022 

Instemmen met de verlenging van het Integraal beleidskader Sociaal 
Domein 2019-~2022 voor de duur van 1 jaar;
De raad hierover te informeren middels de ingekomen stukken.

Additioneel Advies 
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Bur emtre 
Wethouder HJM 221114 
Wethouder DdK 221114 
Wethouder MvdG 221114 
Secretaris DR 221110 Collegewerkprogramma krijgt hier 

grotere rol toebedeeld als de 
status die het heeft. Aanpassen 
nav collegebespreking (dan is er 
ook een eerste blik op het CWP)
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Datum vergadering 15 november 2022 Agendapunt: O3 

Besluit:

O enbare besluitenli'st B&W-ver aderin w 15 november 2022:
Akkoord, met enkele tekstuele wijzigingen in het 
Wethouder Van de Graaf wordt gemandateerd voor de wijzigingen..
Graag Collegewerkprogramma als argument schrappen. Ambtelijk bezien of capaciteit ook 
een reden Zo ja, dan toevoegen.

Retour haar afdeling op:

Ter archivering aangeboden op:
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Inleiding 
Het huidige integrale beleidskader sociaal domein loopt eind dit jaar af. Door personele 
wisselingen binnen het vakteam sociaal domein is er nog geen nieuw beleidskader opgesteld.
Tegelijkertijd waren er dit jaar een aantal landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen die 
wezenlijke invloed hebben op het bepalen van de doelstellingen in het nieuwe beleidskader.
Om de lopende ontwikkelingen binnen het sociaal domein mee te kunnen nemen in het nieuwe 
beleidskader, adviseren wij in dit collegevoorstel om het huidige beleidskader met maximaal 1 
jaar te verlengen en het nieuwe beleidskader voor eind 2023 aan de raad voor te leggen.

Centrale vraag 
Bent u akkoord met het verlengen van het huidige beleidskader sociaal domein met de 
maximale duur van 1 jaar?

Beoogd resultaat 
Het doel van deze verlenging is de gelegenheid te scheppen om te komen tot een nieuw 
beleidskader waarin de nieuwe lopende lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen 
meegenomen zijn.

Kader 
Integraal beleidskader sociaal domein 2019-2022 

Argumenten 
Door het verlengen van het beleidskader voor de duur van 1 jaar zijn wij in staat om de 
resultaten van de volgende ontwikkelingen in het nieuwe beleidskader te verwerken:

Bes/uit over terugdraaien van bezuinigingen of geplande bezuinigingen (deels)
niet doorvoeren 
Er vindt de komende maanden een ambtelijke analyse plaats van de impact van de 
bezuinigingen van 2019 en 2021. Op basis hiervan besluit de raad over het mogelijk 
terugdraaien of niet doorvoeren van bezuinigingen binnen programma 1 Samenleving.
De resultaten van dit besluit heeft effect op onze opgaven voor de komende jaren en de 
ambities die we ons kunnen stellen op onder andere het gebied van sport, cultuur,
investeren in het voorveld en demedicaliseren substitutie. Deze onderwerpen zijn een 
wezenlijk onderdeel van het beleidskader.

o De businesscase Cultuurhuis 
Er is onlangs een start gemaakt met de opdrachtformulering ten aanzien van de 
businesscase rondom het cultuurhuis. De reikwijdte van de opdracht en de uitkomsten 
van de businesscase raken aan verschillende doelstellingen binnen het sociaal domein.
Denk aan voorstel 79 uit de bezuinigingsdialoog, voorliggende voorziening 
dagactiviteiten, en de ideeën rondom de Laagdrempelige ontmoetingsplek die uit een 
burgerinitiatief is ontstaan. Door het verlengen van het huidige beleidskader, hebben 
we bij het opstellen van het nieuwe beleidskader al meer zicht op de opdracht en de 
uitkomsten, waardoor we beter weten welke opdracht er de komende tijd voor ons ligt.

o De hervormingsagenda en het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming 
Vanuit Den Haag wordt er op clit moment gewerkt aan twee omvangrijke onderwerpen 
die betrekking hebben op de uitvoering van de jeugdwet. Namelijk de 
hervormingsagenda en het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De 
hervormingsagenda is momenteel in consultatie en ook op het gebied van het 
toekomstscena rio wordt de komende maanden meer duidelijk over wat dit vraagt van 
onze regio en de doorontwikkeling van ons sociaal team. Beide ontwikkelingen hebben 
aanzienlijke invloed op de uitvoering van de jeugdwet en vragen veel van ons als 
gemeente en onze uitvoeringsorganisatie, waardoor het belangrijk is om deze goed te 
kunnen verwerken in ons beleidskader.

o De uitkomst van de Inkoop Jeugd en Wmo 2023 
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Of de gunning volgens planning plaats kan vinden (mei 2023), welke partij per perceel 
gegund wordt, wat de implementatie van het nieuwe contract vraagt en hoe het 
partnerschap met de nieuwe contractant eruit gaat zien, heeft grote invloed op de 
inrichting, uitvoering en de regionale samenwerking op het gebied van de jeugdwet en 
Wmo (incl. beschermd wonen). Om concrete doelen en ambities in het beleidskader te 
kunnen opnemen is het noodzakelijk dat we de uitkomsten van de nieuwe inkoop mee 
kunnen nemen in het nieuwe beleidskader.

Duurzaamheid en Inclusie 
De bovenstaande ontwikkelingen hebben invloed op het beleid binnen programma 1 
samenleving voor de komende jaren. Het nieuwe beleidskader is duurzamer wanneer de 
uitkomsten van deze ontwikkelingen daarin meegenomen kunnen worden.

Maatschappelijke participatie 
Bij het opstellen van het beleidskader sociaal domein benaderen we actief (vertegenwoordigers 
van) inwoners, maatschappelijke organisaties en netwerkpartners. Dit om te komen tot een 
breed gedragen integraal beleidskader.

Beoogd resultaat 
Een integraal breed gedragen beleidskader sociaal domein.

Financiële consequenties op juistheid beoordeeld door 
Het verlengen van het huidige beleidskader heeft geen financiële consequenties.

Aanpak/uitvoering 
Wanneer u instemt met het verlengen van het huidige beleidskader, starten we begin 2023 
met het opstellen van het nieuwe beleidskader. Hierbij betrekken we zoals bij 
maatschappelijke participatie aangegeven, ook nadrukkelijk (vertegenwoordigers van)
inwoners, maatschappelijke organisaties en netwerkpartners. Uiterlijk september 2023 moet 
het concept nieuwe beleidskader gereed zijn. Dan volgt nog een officiële inspraakronde en kan 
de raad uiterlijk december 2023 een besluit nemen.

Communicatie 
Het betrekken van (vertegenwoordigers van) inwoners, maatschappelijke organisaties en 
netwerkpartners gebeurt in samenspraak met communicatie.

Bijlagen 
Geen 
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