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Raadsbrief als oplegger bij
Verordening Sociaal Domein 2021

Geachte raadsleden,

Oplegger bij Verordening Sociaal Domein 2021
Voor u ligt het voorstel om de Verordening Sociaal Domein aan te passen. Jaarlijks passen wij de
verordening aan aan ontwikkelingen in wet- en regelgeving en ervaringen vanuit de uitvoering.
Daarnaast is het één van de instrumenten waarmee wij sturing geven. De afgelopen jaren zijn de
tekorten in het sociaal domein opgelopen. De aanpassingen die wij voorstellen helpen ons om beter
grip te krijgen op de indicaties en op de instroom. Vanuit dat gezichtspunt lichten wij hier een
aantal punten toe.
Behouden van goede ondersteuning voor wie dat nodig heeft
Voorop staat dat wie ondersteuning nodig heeft, die ook moet krijgen en dat die ondersteuning van
goede kwaliteit moet zijn. In de wetgeving en verordening staan de nodige regels die de kwaliteit
moeten waarborgen. Aan de hand van de ervaring in de uitvoering stellen wij indien nodig
aanvullende eisen. Zo hebben wij nu een bepalingen opgenomen over een aantal vormen van
therapie voor jeugdigen.
Meer grip op indicaties en instroom
Normaliseren
Eén van de uitgangspunten van Versterken van veerkracht is dat mensen in de
eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn. Wij gaan uit van de eigen kracht van
inwoners en versterken deze waar nodig. Dat is ook het uitgangspunt en doel van de
wetgeving in het sociaal domein. Vóór de decentralisaties hadden inwoners een
claimrecht op bijvoorbeeld hulp via persoonsgebonden budget (pgb). Naar
aanleiding van de huidige wetgeving kijken wij eerst wat mensen zelf of met hun
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netwerk kunnen oplossen. De financiële prikkel pakken wij aan door met de
wijziging van de verordening het tarief van informele pgb’s te verlagen. Dat doen
wij voor zowel de Wmo als de jeugdhulp.
Wij werken de huisartsenroute beter uit
De huisartsenroute is kwantitatief een belangrijke route naar jeugdhulp. Wij
grijpen hier al op in door met de jeugdcoaches op school en praktijkondersteuners
bij de huisarts kinderen te helpen met goede, lichte hulp, zodat minder kinderen
verwezen hoeven te worden naar specialistische hulp. Met de voorgestelde
wijziging van de verordening zetten wij nog een aantal extra stappen.
Rechtmatigheid
Ondersteuning die wij inzetten moet van goede kwaliteit zijn en rechtmatig, net
als de uitkeringen die wij verstrekken. Wij vinden het belangrijk dat wij toezicht en
handhaving stevig in de verordening verankeren, zodat wij op basis daarvan
vervolgstappen kunnen zetten. In de voorliggende verordening nemen wij daarom
een nieuw integraal hoofdstuk op over toezicht en handhaving.
Nieuwe toegankelijke Verordening Sociaal Domein in 2021
Bij de nieuwe verordening is onze visie Versterken van veerkracht het uitgangspunt.
Belangrijke principes uit Versterken van veerkracht krijgen in de nieuwe verordening hun
concrete vertaling. Wij zoeken de balans tussen maatwerk en grip op de toekenningen. Wij
sturen op doelmatigheid en efficiëntie. De nieuwe verordening is daarnaast goed leesbaar
voor de inwoner en biedt heldere kaders. Onze planning is dat wij de nieuwe verordening in
de tweede helft van 2021 met u bespreken.
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