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Vraag aan de raad (gedachtewisseling)
In vervolg op de uitgangspunten die u heeft vastgesteld voor de herijking van het beleidsplan
sociaal domein vragen wij u kennis te nemen van de evaluatie beleidsplan 'Een bijzondere
tijd', over deze evaluatie van gedachte te wisselen en accenten aan te geven die in de
herijking bijzondere aandacht verdienen.
Ook vragen wij op het vanwege de coronacrisis aangepaste vervolgproces (spoorboekje) te
reflecteren. Hierover vragen wij u te reageren op het loslaten van de oorspronkelijk opzet
waarbij ruimte was ingebouwd voor fysieke werksessies met inwoners en partners. Door de
corona-crisis kunnen we deze alleen digitaal organiseren. Wij vernemen graag hoe u hier
tegenaan kijkt en of u dit als een belemmering van het co-creatie proces ziet?
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Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)
Op 29 januari 2020 heeft u het procesvoorstel en de uitgangspunten voor de herijking van
het beleidsplan sociaal domein (werknaam) vastgesteld. Tijdens de behandeling van dit
procesvoorstel is toegezegd dat er een korte, maximaal enkele pagina's tellende, evaluatie
van het huidige beleidsplan 'Een bijzondere tijd' voor de zomer aan u wordt voorgelegd.
Met deze evaluatie willen we terugkijken naar het beleidsplan als geheel. We gaan daarbij in
op de uitkomsten per domein (Jeugd, Wmo en participatie) en beschrijven daarnaast een
aantal overkoepelende uitkomsten. Deze overkoepelende uitkomsten zijn kort samengevat,
dat de implementatie veel aandacht heeft gevraagd en de gewenste transformatie nog
aandacht vraagt en hier tijd voor nodig is. In de bijlage lichten we dit verder toe.
Daarnaast is het procesvoorstel aangescherpt naar aanleiding van de tijdens de behandeling
van dit voorstel door u gemaakte opmerkingen en maakt ook de coronacrisis dat
aanpassingen nodig zijn ten aanzien van de planning en de opzet. Beide aspecten komen
aan bod in deze notitie. Uw inbreng nemen wij mee in het vervolgtraject.
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Onderbouwing

Algemene toelichting
1.

Wat is de kernopgave (Wat is de belangrijkste opdracht voor de gemeenteraad?)

De kernopgave van dit raadsvoorstel is het aanscherpen van het proces om te komen tot
een geactualiseerd beleidsplan sociaal domein. Onderdeel van dit aangescherpte proces
is, naast de eerder vastgestelde uitgangspunten, een (korte) evaluatie van het huidige
beleidsplan 'Een bijzondere tijd". Deze evaluatie is als bijlage opgenomen.

2.

Historische paragraaf (Wat is de geschiedenis van dit dossier?)

Het huidige beleidsplan sociaal domein 'Een bijzondere tijd' is in 2014 door u vastgesteld.
Dit beleidsplan is toe aan een herijking.
Deze herijking hangt samen met het door u op 26 juni 2019 initiatiefvoorstel 'Bouwstenen
Aanpak Venlo Zorgzame Samenleving' vastgesteld. Dit initiatiefvoorstel komt voort uit de
motie: 'uitvraag zorgaanbieders inzake transformatie'. Deze motie is unaniem
aangenomen door u tijdens de behandeling van rekenkamercommissieonderzoek
'Evaluatie 30 Venlo' op 31 oktober 2018.
Met het genoemde initiatiefvoorstel gaf u ons de opdracht om een uitgewerkt voorstel aan
u voor te leggen, met daarin een procesvoorstel voor de herijking van het beleidsplan
sociaal domein (spoorboekje). Op 29 januari 2020 heeft u dit procesvoorstel en de
uitgangspunten voor de uitwerking van het beleidsplan sociaal domein vastgesteld. Hierin
is ook uitwerking gegeven aan de zes bouwstenen uit het initiatiefvoorstel.
Tijdens de behandeling van het procesvoorstel is toegezegd dat er een korte, maximaal
enkele pagina's tellende evaluatie van het huidige beleidsplan vóór de zomer aan u wordt
voorgelegd. Daarnaast is het procesvoorstel aangescherpt naar aanleiding van de door u
gemaakte opmerkingen en noodzakelijke aanpassingen als gevolg van de coronacrisis.

3.

Relatie met programma

Het voorstel heeft betrekking op het gehele programma Gezond en actief Venlo. Bij de
verbinding tussen zorg en veiligheid zijn er nadrukkelijk ook raakvlakken met het
programma Leefbaar Venlo. Met het programma Welvarend Venlo bestaat een belangrijke
verbinding als het gaat om de koppeling tussen arbeidsmarkt en participatie.

4.

Waarom? (Wat is de aanleiding voor de raadsnotitie?)

Het waarom van deze raadsnotitie is tweeledig. Enerzijds vragen wij u om het aangepaste
proces (spoorboekje) over te nemen, anderzijds willen wij u de ruimte geven om te
reflecteren op de als bijlage opgenomen evaluatie van het huidige beleidsplan 'een
bijzondere tijd'. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het vervolgtraject.
1

Beleidsplan "Een bijzondere tijd, beleidsplan decentralisaties in het sociaal domein gemeente Venlo"
( oktober 2014, https://www.venlo.nl/file/7056/download)
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5.

(Optie 2) Verkenning (Bij behoefte aan oriënterende notitie)

Evaluatie beleidsplan 'Een bijzondere tijd'
Om te komen tot een geactualiseerd beleidsplan voor het sociaal domein is het belangrijk
om terug te kijken naar hoe doelstellingen uit het huidige beleidsplan hebben uitgewerkt. In
bijgevoegde notitie is een evaluatie van dit beleidsplan opgenomen. Deze evaluatie is op
hoofdlijnen gedaan omdat het beleidsplan een groot aantal ruim geformuleerde
doelstellingen bevat die moeilijk meetbaar zijn. Daarom is deze evaluatie vooral gericht op
het bepalen van de waardevolle elementen uit het huidige beleidsplan die we graag willen
behouden.
In vervolg op de uitgangspunten die u heeft vastgesteld voor de herijking van het
beleidsplan sociaal domein vragen wij u kennis te nemen van de evaluatie beleidsplan
'Een bijzondere tijd', over deze evaluatie van gedachte te wisselen en accenten aan te
geven die in de herijking bijzondere aandacht verdienen.
Aangepast proces
Vanwege de coronacrisis moet de gewenste co-creatie met inwoners en partners op een
andere wijze worden georganiseerd. Zo is het de komende tijd nog niet mogelijk om grote
bijeenkomsten te organiseren. Er is daarom een aangepaste versie van het spoorboekje
opgesteld. Hierin is voorzien in een voornamelijk digitaal co-creatie proces. De eerder
genoemde bijeenkomsten en werksessies zullen nu een andere vorm krijgen. Deze situatie
dwingt ons nu om op een voor ons nieuwe manier deze co-creatie vorm en inhoud te
geven. Hier wordt in het aangepaste spoorboekje op in gegaan. Wij vragen u op dit
spoorboekje te reflecteren. Daarnaast vragen wij u te reageren op het loslaten van de
oorspronkelijk opzet waarbij ruimte was ingebouwd voor fysieke werksessies met inwoners
en partners. Door de corona-crisis kunnen we deze alleen digitaal organiseren. Wij
vernemen graag hoe u hier tegenaan kijkt en of u dit als een belemmering van het cocreatie proces ziet?
6.

Financiële paragraaf

De actualisatie van het beleid voor het sociaal domein krijgt vorm en inhoud volgens het
proces dat in het aangepaste spoorboekje schematisch is weergegeven. Voor het
organiseren van de stakeholdersbijeenkomsten is een beperkt budget beschikbaar. Verder
zijn er geen financiële consequenties aan dit voorstel
verbonden. De financiële doorvertaling van het nieuwe beleidsplan wordt meegenomen in
de reguliere P&C cyclus van volgend jaar.
7.

Risicoparagraaf (welke risico's spelen een rol bij de besluitvorming?)

Wel of geen risico

Wel of niet

Juridische aspecten en wettelijk kader

Niet

Financiële risico's en aspecten

Niet

Inhuur externen / derden

Niet

Economische risico's

Niet

Maatschappelijke risico's

Niet
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Exploitatie, realisatie, ontwikkeling, beheer, bouw- en planschade

Niet

Afbreukrisico's en mogelijke contractschade (in relatie tot externe partners)

Niet

Overige strategische risico's

Niet

8.

Vervolgprocedure voor de raad

Het herijkte beleidsplan wordt naar verwachting januari 2021 aan uw raad ter
besluitvorming voorgelegd. Het spoorboekje maakt inzichtelijk hoe en met name wanneer
wij u zullen betrekken in het vervolgproces.
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