
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 26 maart 2020

Zaaknummer : 70083

Onderwerp: : Versterking sociale basis

De raad wordt voorgesteld
1. De startnotitie ‘Op weg naar een stevige sociale basis’  met de daarin 10 opgenomen ankerpunten vaststellen.
2. Instemmen met de participatie en de adviesrol van de betrokken partners.

Aanleiding
Oude IJsselstreek is een betrokken gemeente. Inwoners, maatschappelijk partners en bedrijven zetten zich in voor 
leefbare buurten en wijken. Dat wordt op vele manieren vormgegeven. Denk aan het sterke verenigingsleven, de vele 
vrijwilligers die onze gemeente rijk is, initiatieven vanuit buurten en kernen en de inzet vanuit betrokken professionals 
als het brede welzijnswerk. Vanuit de scherpere focus op normaliseren, voorkomen en samenwerken/innoveren willen 
we de beweging maken naar het (nog meer) versterken van de sociale basis. Dat betekent waar dat kan minder inzet 
van geïndiceerde zorg en meer inzet op preventie en samenleving. Ons doel is vooral aan te sluiten bij al het goede en 
bestaande wat er al is. We willen van daaruit samen verder bouwen aan een nog sterkere samenleving!

We beginnen met het opstellen een notitie sociale basis op met daarin de uitgangspunten en bouwstenen op basis 
waarvan we de sociale basis vanaf 1 januari 2021 vormgeven en inrichten, met andere woorden een verdere vertaling 
van de reeds vastgestelde visies en kaders sociaal domein naar het “hoe en het wat’ voor de sociale basis. Deze 
notitie wordt voor de zomer ter besluitvorming aan u voorgelegd en geeft de richting én keuzes van het college voor 
hoe we de sociale basis vanaf 1 januari 2021 vormgeven en inrichten. 

Wat wordt met beslissing bereikt
Door u bij de start van het proces te betrekken bij het vaststellen van de leidende principes en bouwstenen voor de 
versterking sociale basis, beogen wij een goede afstemming tussen college en raad waarbij door u aan de voorkant 
input kan worden gegeven over de visie, het te volgen proces en de mate van participatie. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. Met de startnotitie ‘Op weg naar een stevige sociale basis’ heeft  de gemeenteraad de mogelijkheid om input 

te geven op het proces en bouwstenen voor de versterking van de sociale basis. De raad is op deze wijze 
vanaf het begin betrokken bij deze basale verandering en heeft de mogelijkheid zijn visie op de sociale basis 
neer te leggen in richtinggevende principes en bouwstenen. Die input is belangrijk als richtsnoer bij de 
uitwerking. We vinden het van belang dat samen met de raad te doen, omdat de sociale basis het fundament 
vormt voor de sociale infrastructuur in de gemeente en de andere ontwikkelingen in het sociaal domein pas 
volledig vorm kunnen krijgen als de sociale basis stevig genoeg is.  

1.2. Met de startnotitie ‘Op weg naar een stevige sociale basis’ verbreden we het draagvlak voor deze 
verandering. Draagvlak is van groot belang voor het slagen van de voorgestelde ontwikkeling. De sociale 
basis vormt het fundament van de sociale infrastructuur in de gemeente. Ook kunnen andere ontwikkelingen 
in het sociaal domein pas volledig vorm krijgen als de sociale basis stevig genoeg is. 

2.1. De rol van de betrokken partners is meedenken, meepraten en mee adviseren.   
Het uitgangspunt voor het proces is ‘van buiten naar binnen werken’. Het is belangrijk om vooraf helder te zijn 
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Bijlagen
1. Startnotitie Op weg naar een stevige sociale basis

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Secretaris

Otwin van Dijk

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.
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☐ conform voorstel

☐ zonder hoofdelijke stemming

☐ met algemene stemmen

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen

☐ aangenomen

☐ aangenomen met amendement…………

☐ aangehouden

☐ verworpen

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐ in handen van B&W gesteld

☐ opmerkingen/toezeggingen……………….

☐ ……………………………………………….
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Raadsvergadering d.d. 26 maart 2020

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 

overwegende dat 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 februari 2020

gelet op het bepaalde in de 

BESLUIT:

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van

De griffier,

M.B.J. Looman

de voorzitter,

O.E.T. van Dijk
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