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Waarom een nieuw plan sociaal domein?
• Het huidige WMO beleidsplan loopt af: nieuwe kaders 2018-2022 

nodig

• De kosten zullen de komende jaren drastisch toenemen

• Er zijn veel nieuwe inzichten opgedaan en veel veranderingen in het 
sociaal domein de afgelopen jaren

En verder:

• De samenwerking lokaal – regionaal kan meer vorm en invulling 
krijgen

• Er is behoefte aan meer maatwerk en een integrale benadering: 
wat is het gewenst voorzieningenniveau?

We kunnen trots zijn op wat we bereikt hebben in het sociaal domein. Dat 
fundament vormt een prima uitgangspunt voor de komende jaren!



Overkoepelende visie

Inwoners worden zo lang en zo veel mogelijk in staat gesteld

zelfstandig, of met behulp van hun sociale netwerk of algemene voorzieningen

hun eigen leven te leiden en naar vermogen te participeren

in de samenleving op sociaal en economisch gebied. 
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Bespreken concept 
beleidsplan

Weergeven wat komt 
er uit gesprekken 

raden, partners en 
inwoners.

Input ophalen aan de 
hand van scenario’s  

voor de opgaven

Bespreken 
opbrengst 4 
december 

Gesprekken met partners, inwoners en lokale gemeenten

Juli / september
2019

Vaststellen

beleidsplan

Delen wat 
opgehaald uit 
verkenning. 
Input vragen op 
richting en 
uitgangspunten

Gesprek met 
lokale raden

Hoe ziet het proces eruit?

Effecten worden 
verwerkt in 
begroting 2021



Wat is er opgehaald uit de Drechtraad, 
Denkdiner en Ambtelijk ontbijt?



Vertrekpunt: de inwoner

Enkelvoudige vragen enkelvoudig behandelen; 
oog houden voor meervoudigheid en dan integraal denken en handelen

Denkt niet in 
wetten, lokaal 
of regionaal, 
procedures en 
systemen



Vertrekpunt 2: onze waarden

Verbindend

mensgericht

Integraal

Aansluiten 
bij wat kan

Efficiënt en doelmatig

vakmanschap

maatwerk

regelarm

inclusief



Vertrekpunt 3: Zelfredzaamheid en zelfregie tot 
op zekere hoogte

• Meer aandacht voor “de zoekende in het systeem”

• Niet iedere inwoner is of wordt zelfredzaam

• Niet iedere inwoner kan regie voeren

• De SDD

• Voert regie op de regionale dienstverlening

• Stemt waar nodig en mogelijk lokaal af

• De lokale gemeenten:

• Voeren regie op het geheel wanneer nodig

• Hebben een waakvlamfunctie



Vertrekpunt 4: toegangsfunctie is cruciaal
• Toegang tot regionale dienstverlening via medewerker van de SDD:

• Rechtstreeks melden is / blijft mogelijk

• Digitaal aanmelden en aanvragen eveneens

• De komende jaren:

• Richten we 1 toegangspersoon voor de klant in voor de regionale 
dienstverlening

• We zijn meer lokaal aanwezig en sluiten aan bij natuurlijke 
ontmoetingsplekken

• We werken samen met het wijkteam en jeugdteam en bieden ondersteuning 
waar nodig

• We delen kennis tussen lokale en regionale professionals



Aandachtspunten bij inhoudelijke uitwerking

Zorg

Werk & 
Inkomen

Schuldhulp

• Verbinding met het lokale veld

• Brede blik bij toegang

• Aansluiten bij lokaal mantelzorgbeleid 
(maatwerk)

• Hoe betaalbaar houden binnen veranderend 
rijksbeleid

• Verbinding zoeken met WLZ/ZVW

• Duurzaamheid in de uitstroom: van werk 
naar werk

• Meer aandacht voor specifieke doelgroepen 
in het bestand i.p.v. alleen kansrijken

• Aansluiten bij de economische agenda

• Verbinding zoeken met onderwijs

• Inburgering en werk

• Het vergroten van het bereik

• Bijdragen aan verbetering van de preventie 
en vroegsignalering

• Grip op de in- en uitstroom in het 
schuldenbewind



Opgaven verdeling financiële middelen
• Hernieuwing afspraken financiële kaders

voor het sociaal domein in de 
Drechtsteden;

• Afspraken over het al dan niet ontschot
financieren binnen het sociaal domein

• Afspraken over het al dan niet werken
met solidariteitsprincipe in de 
Drechtsteden;

• Afspraken over hoe rekening gehouden
wordt met de lange termijn en het 
kunnen fluctueren van de door het Rijk
beschikbaar gestelde financiële middelen
via het accres. (reserves)

SCHULDEN



Regionale taken sociaal 
domein in de Drechtsteden



Wat doet de Sociale Dienst Drechtsteden?

Wet Wat doen we Bijzonderheden

Participatiewet Bemiddeling, ontwikkeling en begeleiding naar 

werk en / of participatieplekken

Verstrekken van bijstand

Uitvoering minimaregelingen zoals bijzondere 

bijstand, Stichting Leergeld, persoonlijk 

minimabudget en collectieve 

zorgverzekeringscontracten voor minima.

Samenwerking met randstad in Baanbrekend.

Samenwerking met Drechtwerk en de DPI in 

Perspect

Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (preventief) budgetbeheer

Schuldbemiddeling

Schuldregelen

Financiële stabilisatie

Sinds kort ook beschermingsbewind

Link met lokale veld bij ondersteuning van 

mensen met schulden.

Wet Maatschappelijke ondersteuning Inkoop en toegang tot

Huishoudelijke Ondersteuning

Hulpmiddelen

Woonvoorzieningen

Individuele vervoersvoorzieningen

Individuele begeleiding en

Dagbesteding

Collectieve regionale vervoersvoorzieningen

Voor centrumgemeente Dordrecht koopt SDD 

ook opvang en beschermd wonen in voor de 

Drechtsteden en de AV regio en verzorgen we 

ook de toegang daartoe.

Stroomlijn verzorgt de regie op het regionale 

collectieve vervoer.



Gebruik regionale 
voorzieningen inwoners 
Hardinxveld-Giessendam



Ontwikkeling bijstandsbestand

Het aantal huishoudens uit Hardinxveld-Giessendam met een bijstandsuitkering
is het afgelopen jaar gedaald met liefst 8,0%. Hardinxveld-Giessendam daalt
hiermee sneller dan de overige gemeenten. 

Het relatieve bijstandsvolume (aantal bijstandsuitkeringen t.o.v. totale
bevolking) bedraagt in Hardinxveld-Giessendam slechts 0,078! Het gemiddelde in 
de Drechtsteden ligt op 2,2%; landelijk is dit 2,4%.
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Wat feiten over de samenstelling van het bestand
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Bijstand en leeftijd

H-G Drechtsteden

 De bijstandsgerechtigde uit Hardinxveld-Giessendam is gemiddeld gezien jonger dan 
in de overige regiogemeenten

 In 33 van de 137 lopende uitkeringsdossiers gaat het om statushouders; dit is 24% 
van het totale bestand in Hardinxveld-Giessendam. Regiobreed is dit percentage 
11%. Het aandeel van statushouders ligt in H-G dus hoger dan gemiddeld in de 
Drechtsteden. Overigens stroomden 10 statushouders uit naar werk in 2018.

 De belangrijkste uitstroomreden was vorig jaar toeleiding naar werk. Dit bepaalde 
53% van de uitstroom. Andere uitstroomredenen zijn handhaving en exogene 
factoren (bv. detentie of verhuizing naar een niet-Drechtstedengemeente).

 De belangrijkste instroomreden vorig jaar zijn de verhuizingen naar Hardinxveld-
Giessendam. Dit bepaalde 23,7% van de instroom. Andere instroomredenen zijn bijv. 
een beëindiging van werk of het aflopen van een WW-uitkering.



Trajecten Schuldhulpverlening
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Drechtsteden

medlingen nieuwe schuldhulptrajecten

Aantal wanbetalers zorgverzekering 2017 volgens cijfers CBS in Hardinxveld-Giessendam: 100
In 2018 waren er 66 inwoners met een betalingsachterstand. Geen daarvan waren reeds klant bij de SDD.



Wmo indicaties

Na een dalende trend op de oude wmo-voorzieningen, zien we in de Drechtsteden vanaf 2018 weer 
een stijgende trend ontstaan. Op de nieuwe wmo-voorzieningen stijgt het aantal indicaties vanaf 2016 
al gestaag door. 



Inzoomen op Hardinxveld-Giessendam

• Er zijn 1000 inwoners met een of meerdere Wmo indicaties.

• 691 inwoners hebben een indicatie voor de Drechthopper

• 76 inwoners van 75+ maken gebruik van de Drechthopper, zonder een 
Wmo-indicatie.

• Van de indicaties voor individuele begeleiding is in 2018 13,7% voor 
inwoners van Hardinxveld-Giessendam. Voor dagbesteding is dit 7,3% 
en voor huishoudelijk ondersteuning 5,3%



Dank voor uw aandacht

Heeft u na vanavond nog 
opmerkingen of aanvullingen?

Mail naar 
sddcommunicatie@drechtsteden.nl

mailto:sddcommunicatie@drechtsteden.nl

