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Geachte leden van de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling, 
 
U heeft in uw vergadering van 11 april 2019 de Verordening Sociaal Domein gemeente Oude 
IJsselstreek 2019 besproken. Ik heb de toezegging gedaan om u nader te informeren over het traject 
wat volgt op de vaststelling van de Verordening. Met deze memo los ik die toezegging in.  
 
Cultuurverandering 
De fractie van de PvdA benoemde in uw vergadering het belang van gedrag. Het gaat in het Sociaal 
Domein om een transformatie van de inzet van hulp en ondersteuning. Een cultuurverandering. Zowel 
bij onze inwoners als bij onze professionals en die van onze samenwerkingspartners. Het college is 
zich daar erg van bewust.  
De vaststelling van deze verordening is daarbij belangrijk, maar op zichzelf maar één van de vele 
stappen die we moeten zetten in het Sociaal Domein. Daar blijven we voortvarend invulling aan 
geven, waarbij we beseffen dat dit niet binnen enkele maanden gerealiseerd is.  
 
Verordening Sociaal Domein 2019 
We kiezen voor een vernieuwde opzet van de Verordening Sociaal Domein die dus ondersteunend is 
aan het bredere proces van de transformatie. Deze verordening geeft ruimte aan professionals om 
vanuit de bedoeling van de wetten Jeugd en Wmo te werken, is leesbaarder en heeft nog meer de 
focus op het gewenste effect voor de inwoners.  
Het vaststellen van deze verordening draagt bij aan de kwaliteitsslag in het Sociaal Domein. Maar is 
daarmee zeker niet het eindpunt van de ingezette koers tot verandering.  
 
Publicatie 
De verordening wordt openbaar gemaakt door deze te publiceren, en wordt ook op onze website 
toegankelijk gemaakt. Zo kunnen onze inwoners deze ook makkelijk raadplegen. Wij onderzoeken of 
we de informatie nog eenvoudiger kunnen laten zien aan de hand van afbeeldingen.  
 
Vervolg 
Het college wil het werken met deze verordening zorgvuldig implementeren en zorgt ervoor dat de 
professionals die zullen werken met de verordening daartoe in staat zijn. Wij onderzoeken op dit 
moment welke aanvullende zaken zij nodig hebben. U kunt daarbij denken aan trainingen als ‘de 
Omgekeerde toets’ van Stimulansz. Wij monitoren ook hoe de toepassing van de omgekeerde 
verordening in de praktijk uitwerkt, en welke gevolgen er optreden voor onze inwoners. We gebruiken 
daarvoor onder andere het casusoverleg van de professionals en richten de toetsing van onze 
dossiers daarop in.  
 
Wij zullen de komende maanden leren van de uitwerking van deze verordening. Die kan daardoor dus 
geen statisch document zijn. Als wij aanleiding zien om wijzigingen voor te stellen, bijvoorbeeld door 
wijzigingen in wet- en regelgeving of door praktijkervaringen, zullen wij die direct aan u en de 
gemeenteraad voorleggen. 
 
 
 


