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Onderwerp : Uitvoeringsplan sociaal domein: ‘Samen, voor elkaar.’ en bijbehorende 
verordening.

Voorgestelde beslissing:

1. Instemmen met het uitvoeringsplan sociaal domein: ‘Samen, voor elkaar.’
2. Instemmen met de verordening sociaal domein 2015.

Aanleiding

Per 1 januari 2015 worden diverse taken in het sociaal domein overgedragen aan de gemeente. Om hier 
vorm aan te geven, stelt de gemeente een beleidsplan, een uitvoeringsplan en een verordening op. Het 
beleidsplan is in de raadsvergadering van 25 september 2014 vastgesteld. Het uitvoeringsplan en de 
verordening zijn een verdere uitwerking hiervan en zullen in oktober door de raad behandeld worden. 

Wat wordt met beslissing bereikt
• De gemeente Oude IJsselstreek heeft een uitvoeringsplan en een verordening voor het sociaal 

domein.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1. De gemeente voldoet aan haar wettelijke taak.
In de Wet maatschappelijke verordening 2015, de Jeugdwet en de (concept) Participatiewet is 
opgenomen dat de gemeenteraad verplicht is een uitvoeringsplan en verordening op te stellen.

2. De stukken zijn tot stand gekomen in samenwerking met raad, wethouders en ambtenaren.
In het kader van het procesakkoord zijn afspraken gemaakt tussen de portefeuillehouders en de 
raadswerkgroep op welke wijze zij samenwerken aan het opstellen van het conceptbeleid. Het 
resultaat van deze samenwerking is het voorliggende document.

3. De Wmo-raad is positief over het plan.
De Wmo-raad heeft tijdens de raadsrotondes van 9 en 15 oktober 2014 ingesproken op de 
conceptstukken. Zij hebben een aantal aanvullingen en kanttekeningen op de concepten gemaakt. 
Deze zijn meegenomen in het concept. 

4. 31
Kanttekeningen
Geen

Kosten, baten, dekking
Het uitgangspunt is budgetneutraliteit. 

Uitvoering

Planning : Uitvoeringsplan en verordening gaan in per 1-1-2015.
Personeel : n.v.t.
Communicatie/participatie : Conform communicatieplan sociaal domein (zie bijlagen bij het 

raadsvoorstel.) 
Evaluatie/verantwoording : In het uitvoeringsplan is opgenomen dat dit een dynamisch document is, 

dat regelmatig met de raad wordt geëvalueerd.
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