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Lokale visie sociaal domein

Voorgesteld besluit

1. De lokale visie sociaal domein vast te stellen.

Inhoud
Inleiding
Eén van de openstaande punten uit het collegeprogramma is het vaststellen van een "integrale lokale 
visie sociaal domein als richtinggevend kader voor de komende periode".

In de begroting 2020 staat als doelstelling om dat nog dit jaar te doen. Op 14 juli stelden we het 
procesplan vast en stuurden dat ter kennisname aan de gemeenteraad. In de periode daarna stelden 
wij de visie op (zie bijlage 1). Op 8 oktober ontvingen we het advies van het Platform Sociaal Domein 
over de concept visie (zie bijlage 2). Op 13 oktober nam het college kennis van de concept visie 
sociaal domein. 

Beoogd effect
Het doel van het opstellen van de integrale visie Sociaal Domein is:

1. Het aanbrengen van integraliteit en samenhang tussen beleidsterreinen en bestaande 
beleidsstukken.

2. Richting geven en toetsen bij nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen. Een visie helpt om 
al deze ontwikkelingen te duiden en onderbouwd onze positie hierin te bepalen.  

3. Doorontwikkelen vanuit de kern: de kern van de visie is hoe we naar inwoners kijken (ons 
mensbeeld). Het vertrekpunt is dus niet ons beleid en de systeemwereld, maar de leefwereld 
van de inwoner met zijn kansen en mogelijkheden (omdenken).

Argumenten
1.1. Het opstellen van de visie sociaal domein is een speerpunt uit het collegeprogramma.

Daarom staat ook in de begroting dat we de visie nog dit jaar vaststellen. Volgens planning besluit de 
gemeenteraad in december.  
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1.2. De visie komt van onderop tot stand vanuit het beleid en de uitvoeringskeuzes van de afgelopen 
jaren.

Met de visie slaan we niet een nieuwe koers in. Het is juist een bestendiging van de koers van de 
afgelopen jaren, zoals ook in het procesplan stond. Stap voor stap bouwden we onder andere via 
pilots aan de lokale uitvoering in het sociaal domein (hoofdstuk 3 van de visie). Inmiddels ligt er een 
stevige basis, die we kernachtig verwoorden in hoofdstuk 4. Dit doen we bewust op hoofdlijnen, omdat 
dit ruimte geeft aan de uitvoering en onze samenwerkingspartners om samen met ons deze visie te 
vertalen in de uitvoeringspraktijk. Deze visie komt dus van onderop tot stand, op basis van onze 
praktijkervaring en lessen van de afgelopen jaren.

 

1.3. De visie vormt de paraplu voor nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen in het sociaal domein.

Richting de toekomst zijn er allerlei vraagstukken die spelen en nieuwe ontwikkelingen die op ons af 
komen in het sociaal domein. De visie is een overkoepelend kader van waaruit we steeds de 
vertaalslag maken bij het opstellen van nieuw beleid. In hoofdstuk 4 benoemen we een aantal van 
deze ontwikkelingen. Op een aantal terreinen zal er dus ook nog een verdere uitwerking plaatsvinden 
van deze lokale visie.

 

2.1. Het platform sociaal domein benoemt een aantal aandachtspunten.

Het gaat hierbij vooral om aandachtspunten en randvoorwaarden die we meenemen bij de verdere 
uitwerking en uitvoering van de visie. Het platform pleit voor een goede balans tussen de eigen 
verantwoordelijkheid van de inwoner en professionele ondersteuning en een stevige personele basis 
voor het Sociaal Team.  Daarnaast vraagt het Platform naar het leerproces vanuit de pilots van de 
afgelopen jaren. Een belangrijk punt dat het Platform verder aanhaalt is dat de investeringen in 
preventie niet automatisch leiden tot lagere kosten. In onze reactie naar het Platform gaan we in op de 
punten die het Platform benoemt. Ook hebben we in Hoofdstuk 4 enkele zaken toegevoegd n.a.v. het 
advies van het Platform (zie arceringen in geel).

 

2.2. Volgens de Verordening Burgerparticipatie reageren we schriftelijk op adviezen van het Platform 
Sociaal Domein. 

Kanttekeningen
geen 

Financiële informatie
De kosten voor het opstellen en opmaken van een publieksversie bedragen naar verwachting ca. € 
500. Dit kan gedekt worden uit de lopende begroting. 

Communicatie
In overleg met communicatie stellen we een publieksversie op die bestaat uit een korte samenvatting 
en een visualisatie van de visie. De publieksversie en de visie zelf publiceren we op de website. 
Voorafgaand aan het Debat en Besluit agenderen we de visie voor het persgesprek.

Vervolg
Na het collegebesluit versturen we de reactie en de vastgestelde visie aan het Platform Sociaal 
Domein. We sturen de vastgestelde visie ook aan Servanda en Stuwkr8, omdat we hen in het 
voorstadium ook betrokken bij de totstandkoming van de visie. 
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Bespreking van de visie met de gemeenteraad in De Ontmoeting staat gepland voor 17 november. 
Besluitvorming door de gemeenteraad vindt plaats op 17 december (Debat en Besluit).

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. bijlage 2 20201008 Advies Lokale visie Sociaal Domein.docx 
2. bijlage 3 reactie op advies Platform SD Visie SD 14102020.docx 
3. bijlage 1 Concept Lokale Visie Sociaal Domein def.pdf 


