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1.

Samenvatting
Dit beleidsplan beschrijft de lokale doelen en actiepunten ten aanzien van het Sociaal Domein. Het is een integraal
plan gericht op de domeinen Jeugd, Wmo, Participatie, Onderwijs en Gezondheid. De basis van dit plan is gevormd
door het coalitieakkoord 'Buiten de gebaande paden' 2018-2022, de herijking van de visie op de toegangsteams
jeugd en wmo en het beleidsplan Samen Doen 2015-2020.
Op 20 augustus heeft het college ingestemd met het concept en is het concept aan uw gemeenteraad gestuurd. Op
de raadsconferentie van 5 september 2019 is het conceptplan interactief met u besproken. Uw input als ook de
inbreng vanuit de ketenpartners en adviesraad Sociaal Domein is in het nu voorliggend plan meegenomen.
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2. Situatie/Aanleiding / Probleem
Dit beleidsplan is onder andere het vervolg op het beleidsplan Samen Doen 2015-2020. Het is lokaal, integraal plan gericht op
de domeinen Jeugd, Wmo, Participatie, Onderwijs en Gezondheid en schetst daarmee in grote lijnen het hele Sociaal Domein.
In dit plan gaan we specifiek in op de unieke kenmerken van Gulpen-Witten en hoe we lokale doelen en actiepunten daaraan
koppelen.

3. Relatie met bestaand beleid
De basis van dit beleidsplan is gevormd door het coalitieakkoord 'Buiten de gebaande paden’ 2018-2022, de herijking van de
visie op de toegangsteams jeugd en Wmo en het beleidsplan Samen Doen 2015-2020. Dit beleidsplan sluit daarmee juist aan
op de bestaande stukken en maakt daar een verdiepingsslag op.
4.

Gewenst beleid, Beoogd effect en mogelijke opties

Dit beleidsplan is tot stand gekomen in een interactief proces met betrokkenen. Dit plan is slechts een startpunt en beschrijft op
diverse thema’s de verder uitwerking ervan door in gezamenlijkheid met betrokkenen thema’s op te pakken. Met name de
thema's eenzaamheid en armoede krijgen extra aandacht. De ambities zoals beschreven in de uitvoering van de jeugdwet en
Wmo in de toegang zorgen ervoor dat we de teams verder toerusten om in te zetten op Sociale Netwerkversterking en eigen
hulpverlening. Dit is nodig om grip te houden op de stijgende kosten in het Sociaal Domein en de transformatie verder vorm te
geven.5. Samenwerking / Strategische visie:
Tijdens de raadsconferentie van 5 september 2019 is het concept beleidsplan op interactieve wijze met uw gemeenteraad
besproken. De accenten die daarin naar voren zijn gekomen, vindt u terug in het definitieve plan.
Op 5 september was er ook een breed overleg met ketenpartners waarin zij de ruimte hebben gekregen om het concept
beleidsplan aan te vullen. De veelal positieve reacties maken dat er draagvlak is voor dit plan en dat het herkenbaar is.
Om u een beeld te geven. Dit is wat ketenpartners aangaven positief te vinden aan het beleidsplan:
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Adviesraad Sociaal Domein
De adviesraad Sociaal Domein is gevraagd om een advies uit te brengen over het concept beleidsplan aan het college. De
adviesraad geeft in grote lijnen aan vertrouwen te hebben in het beleidsplan. De opmerkingen die door de Adviesraad zijn
gemaakt gedurende het proces en ook in de aanbiedingsbrief hebben we waar mogelijk meegenomen in het definitieve
beleidsplan.

6.

Aanbestedingen

n.v.t.
7.

Financiën (Kosten, Baten en Dekking) In dit beleidsplan worden geen extra financiële middelen gevraagd. De middelen

die nodig zijn om het plan te verwezenlijken zijn reeds meegenomen als capaciteit in het organisatieplan of als middelen in de
begroting.
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Er actiepunten uit het beleidsplan Sociaal Domein zijn waarvoor dekking is uit reguliere middelen zoals de subsidie van Trajekt,
middelen Samen Doen etc. Daarvan is zeker dat we die kunnen uitvoeren.
Voor enkele actiepunten geldt dat besluitvorming over de gevraagde middelen plaatsvindt tijdens de begrotingsbehandeling. Dit
betreft de volgende actiepunten:
•

Eenzaamheid € 25.000 per jaar vanaf 2020 gedurende de looptijd van het beleidsplan

•

Verruiming inkomensgrenzen voor armoederegelingen € 55.000 structureel

•

Integraal Huisvestingsplan € 25.000

•

Communicatie over het Sociaal Domein (o.a. Samen Doen krant) € 10.000 voor 2020 en verdere looptijd van het
beleidsplan
€5.000

In het organisatieplan is een vraag voor extra capaciteit in de uitvoering jeugdAA/mo.
Het betreft de actiepunten eigen hulpverlening, inzet sociale netwerkversterking en op maat
afspraken met de huisartsen waarvoor extra capaciteit nodig is. Deze actiepunten zijn niet haalbaar zonder positieve
besluitvorming over het organisatieplan.
8.

Bevoegdheid

Het vaststellen van kaders is een bevoegdheid van de raad. Met dit beleidsplan stelt u de kaders voor het Sociaal Domein voor
de komende jaren 2020-2024 vast.
9.

Communicatie

Er wordt een persbericht opgesteld
10. Argumenten, Afweging en advies
In dit plan zijn de adviezen van het rekenkameronderzoek en het rapport “analyse toegang" uit 2017 van Transitiepartners Rob
van Lieshout meegenomen.
De twee moties over eenzaamheid wetende de raadsbrede motie over eenzaamheid en de motie aanpak eenzaamheid hebben
vorm gekregen in het beleidsplan met aandacht voor dit thema en duiding met cijfers. Concretisering gaat samen met
ketenpartners en inwoners plaatsvinden door samen te kijken welke interventies passen bij Gulpen-Wittem.
Motie gezondheid in alle beleidsvoorstellen
Hoewel dit beleidsplan niet direct tegemoet komt aan uw motie beschrijven we in dit beleidsplan hoe we een gezonde leefstijl bij
inwoners en alle thema’s die daar aan raken stimuleren.

11. Draagvlak
Dit proces is reeds eerder beschreven.
12. Risicoparagraaf (financieel, juridisch, milieu)
Het risico dat er is, is de nauwe samenhang van dit beleidsplan met de besluitvorming van het organisatieplan en de begroting.
Als er niet positief besloten wordt over het organisatieplan en/of de gevraagde middelen voor het Sociaal Domein in de
begroting is de ambitie zoals we die uitspreken in het beleidsplan niet haalbaar.
13. Vervolgprocedure / voortgang / aanpak / realisatie
n.v.t.

14. Evaluatie In het beleidsplan is beschreven dat er een tussenevaluatie en eindevaluatie zal plaatsvinden waarover uw raad
op de hoogte wordt gesteld.
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15. Voorstel / Besluit De gemeenteraad stemt in met het beleidsplan Sociaal Domein
Bijlagen

Naam bijlage(n)

Poststuknummer

ASD aanbiedingsbrief

B.19.03250

IB.19.0435

Beleidsplan Sociaal Domein

B.19.03251

IB.19.0435

Raadsvoorstel beleidsplan Sociaal Domein

B.19.02813

IB.19.0435

(Zaak)Dossier

Achterliggende documenten
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