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Onderwerp  : Nieuwe betrokkenheid – waarom moeilijk doen als het samen kan 
    kaderstellende notitie sociaal domein 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Besluiten de kaderstellende notitie sociaal domein vast te stellen.  

 
Aanleiding 
Op 7 november jl. is de programmabegroting 2014-2017 gemeente Oude IJsselstreek vastgesteld door de 
gemeenteraad. Het programma ‘Samenleven en zorgzaam zijn’ gaat over het sociaal domein binnen de 
gemeente Oude IJsselstreek. Hieronder vallen de omvorming (transformatie) en overdracht (transities) van 
de jeugdzorg, AWBZ-begeleiding, de participatiewet en passend onderwijs. Dit vraagt om een goede 
invulling van de nieuwe rol die de gemeente heeft en krijgt ten aanzien van het sociaal domein. Er is een 
algemeen, preventief basisniveau voor alle inwoners en aanvullende ondersteuning voor inwoners die dat 
nodig hebben.  
 
De aankomende periode gaan we (verder) vormgeven aan onze huidige taken op het gebied van welzijn, de 
Wmo en werk & inkomen, en vormgeven aan onze toekomstige taken op het gebied van de jeugdzorg, de 
AWBZ-begeleiding en de participatiewet. In deze notitie geven we nadere richtinggevende kaders voor de 
concrete uitwerking hiervan, waarbij tegelijkertijd voldoende ruimte blijft om (op basis van wijkgericht werken) 
vanuit onze inwoners hieraan vorm te geven.  
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• De notitie geeft richtinggevende kaders aan de vormgeving van het sociaal domein binnen het 
wijkgericht werken, waarin tegelijkertijd voldoende ruimte blijft voor de inbreng van onze inwoners. 

 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 De notitie geeft kaders voor de inrichting van het sociaal domein passend bij onze doelstelling(en).  

In de programmabegroting Koersvast 2014-2017 is de hoofddoelstelling als volgt geformuleerd: 
“Wij streven naar een samenleving waarin de inwoners verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor 
hun eigen leven en hun sociale omgeving. Er is een algemeen preventief basisniveau voor alle 
inwoners en aanvullende ondersteuning voor mensen (en hun verbanden) die dat nodig hebben.” 
Met deze notitie geven wij kaders aan het realiseren van deze hoofddoelstelling.  

 
1.2 De kaderstellende notitie sluit aan bij de nieuwe manier van werken die wij verwachten van onze 

inwoners en onze professionals binnen zowel de gemeente als onze maatschappelijke partners  
We verwachten van onze inwoners en professionals dat uit wordt gegaan van de eigen kracht van 
eenieder en dat we aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften. Tegelijkertijd bieden we 
ondersteuning aan de inwoners die dat nodig hebben. 
  

1.3 De kaderstellende notitie geeft duidelijkheid over de vormgeving van het sociaal domein binnen het 
wijkgericht werken 
Wijkgericht werken is de basis en het vehikel waarbinnen we als gemeente het sociaal domein 
vormgeven.   

 
Kanttekeningen 

 
a. Onduidelijkheid over financieel kader vanuit het Rijk 

Het financiële uitgangspunt bij de vormgeving van sociaal domein is dat deze budgettair neutraal 
verloopt. Door de voortdurende onzekerheden over de budgetten van het Rijk en de provincies die 
met de taken mee komen, is het mogelijk dat er financiële tegenvallers of meevallers zijn die het 
noodzakelijk maken om de ambities bij te stellen. 
  

 



b. Onduidelijkheid over wetgeving 
Over de wetgeving van de decentralisaties bestaat nog enige onduidelijkheid. Door niet op 
duidelijkheid te wachten maar nu al vanuit een aantal kaders te beginnen aan de vormgeving van het 
sociaal domein, kan het zijn dat we onze werkwijze of beleid moeten bijstellen. 

 
c. De kaderstellingnotitie geeft slechts een richting van waar we heen willen met het sociaal domein. 

Voordat het sociaal domein verder vorm krijgt, moeten we het eerst eens zijn over de richting waar 
we als gemeente heen willen. Tegelijkertijd willen we ook ruimte overlaten aan de samenleving. Op 
basis van deze notitie kunnen we enerzijds aan de slag met de uitwerking van het sociaal domein 
met bijbehorende decentralisaties en al zijn vraagstukken en is anderzijds ook ruimte voor de 
invulling van de inwoner. 
 

Kosten, baten, dekking 
De vormgeving van het sociaal domein op basis van de richtinggevende kaders dient primair ten minste 
budgettair neutraal te verlopen.  
 
Uitvoering 
 
Planning 

• Na vaststelling nader vormgeven aan het (nieuw) in te richten sociaal domein 
 
Communicatie/participatie 

• Het is belangrijk dat iedereen die betrokken is bij het sociaal domein en het wijkgericht werken op de 
hoogte is van deze kaders. Daarom moeten minimaal de sleutelfiguren binnen het wijkgericht 
werken en het sociaal domein geïnformeerd worden. 

• De kaderstellende notitie wordt ter informatie aan de Wmo-raad toegezonden.  
 
Evaluatie/verantwoording 
Gedurende 2014 wordt gevolgd hoe het sociaal domein vorm krijgt. Hierover wordt aan de raad 
gerapporteerd.  
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