Onderwerp: Visie op de organisatie van het Sociaal Domein
Ons kenmerk: 18rv000088
Nummer:
Elst, 20 november 2018
AAN DE RAAD
1. Advies
De ‘Visie op de organisatie van het Sociaal Domein’ en de daarbij te hanteren kaders, zoals
vastgelegd in de oplegger “Het gewone leven als basis – doorontwikkeling organisatie en
uitvoering sociaal domein” vast te stellen.
2. Inleiding
Vanaf 2015 werkt Overbetuwe aan de invulling van de nieuwe taken en
verantwoordelijkheden op het gebied van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.
Hiermee is een stevige basis gelegd van maatschappelijk voorzieningen voor de inwoners.
De transformatie van het Sociaal Domein is de volgende uitdaging. De komende vier jaar is
de inzet erop gericht om zorg, ondersteuning en participatie dichtbij, betaalbaar, bereikbaar
en kwalitatief nog beter te organiseren. De reeds opgebouwde basisstructuur is hierbij het
vertrekpunt.
Bij de uitvoering en vormgeving van deze voornemens houdt de gemeente telkens voor ogen
dat hierbij de inwoner, het gewone leven en daarmee de menselijke maat centraal moeten
staan.
Het college heeft daarvoor op 17 juli jl. de notitie ‘Visie op de organisatie van het Sociaal
Domein’ vastgesteld. Dit document is ter informatie aan de raad gestuurd. Op 18 september
jl. heeft het college de raad tijdens een informatiebijeenkomst toelichting op de
doorontwikkeling van het sociaal domein gegeven. Uit de informatiebijeenkomst en diverse
gesprekken kwam naar voren dat de raad, gezien de impact van de doorontwikkeling, het
visiedocument wenst vast te stellen.
3. Doel en beoogd effect
Voor het welslagen van de doorontwikkeling van het sociaal domein - in het bijzonder de
betekenis daarvan voor de veranderende verhoudingen in rollen, posities, bevoegdheden,
verantwoordelijkheden en condities acht het college het van belang gehoor te geven aan de
wens van de raad om de eerder door het college vastgestelde visiedocument door de raad te
laten bekrachtigen.
4. Argumenten
1.1 Oplegnotitie geeft verduidelijking op een aantal punten uit het visiedocument
Tijdens de informatiebijeenkomst met de raad bleek dat het visiedocument op een aantal
punten iets te complex geschreven was, wat tot onduidelijkheden over de ontwikkeling en het
te volgen traject bij de raadsleden leidde. Met de oplegnotitie ‘Het gewone leven als basis’
hopen we de raad hierin tegemoet te komen.
1.2 De doorontwikkeling heeft grote impact op alle betrokken partners (incl. de gemeente) in
het sociaal domein
De doorontwikkeling heeft gevolgen voor alle betrokken partijen. Voor de samenwerkende
organisaties voor welzijn en zorg, die daarvoor als samenwerkend netwerk een gezamenlijke
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opdracht krijgen en aannemen. Maar ook voor de gemeentelijke organisatie zelf. Denkt u
daarbij aan de inrichting van de sturing, bekostiging en inkoop, maar ook aan de verdeling
van de werkzaamheden en de daarvoor benodigde personele inzet.
1.3 Met de voorgestelde ontwikkelingen zetten we een onomkeerbaar proces in.
Met de voorgestelde ontwikkelingen – uitgewerkt in de bijgevoegde oplegger “Het gewone
leven als basis – doorontwikkeling organisatie en uitvoering sociaal domein” – wordt een
onomkeerbaar proces ingezet. Samen met de gemeentelijke en private
uitvoeringsorganisaties voor welzijn en zorg en in samenspraak met de Participatieraad.
Gebaseerd op een ambitieus en tegelijkertijd zorgvuldig tijdpad om de nodige maatregelen
handen en voeten te geven. Met als opdracht en uitdaging om per 1 januari 2020 de nieuwe
werkwijze in gang te zetten.
5. Kanttekeningen en risico’s
Aan het vaststellen van dit visiedocument zelf zijn geen financiële en organisatorische
consequenties verbonden. De uitwerking van deze visie heeft echter wel financiële en
organisatorische consequenties tot gevolg. In het plan van aanpak (Plan van Aanpak
Overbetuwe Samen,18bij09495 ) gaan wij hier nader op in. De uitwerking en het in beeld
brengen van de consequenties wordt via de diverse werkgroepen vormgegeven. Dit leggen
wij (indien nodig) de raad in aparte adviezen voor.
6. Financiën
Zie hierboven.
7. Vervolg
Nadat de raad het visiedocument heeft vastgesteld biedt het college, daar waar kaders ten
aanzien van organisatie, toegang en financiering veranderen, de raad beslisnota’s met
hernieuwde uitgangspunten aan:
- We leggen de gemeenteraad eind 1e kwartaal van 2019 een nadere uitwerking
van de inhoudelijke doorvertaling en het daar bijbehorende juridische construct en
het vanaf 2020 te hanteren bekostigingsmodel voor.
- In de eerste helft van 2019 volgt dan een uitwerking van de KPI’s.
- In het derde kwartaal 2019 neemt de raad een besluit over de uiteindelijke
opdracht, het daarbij behorende budget en de daarvoor gevraagde prestaties
- In het laatste kwartaal van 2019 bij de programmabegroting 2020 is het aan de
raad om de middelen betreffende de uitvoering sociaal domein definitief te
bestemmen.
Vrijdag 16 november jl. is in een verkennend gesprek met de Participatieraad de oplegnotitie
en het visiedocument besproken. Zij zullen met de gebruikelijke doorlooptijd hun reactie over
de stukken kenbaar maken. Na ontvangst van hun reactie zullen we deze z.s.m. naar de
raad doorsturen.
Communicatie
In het plan van aanpak ‘Samen Overbetuwe. Voor nieuwe dingen ruimte maken’
(18bij09495) is een uitgebreide communicatieparagraaf opgenomen.
Evaluatie
N.v.t.
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
mr. M.F.H. Knaapen

drs. A.S.F. van Asseldonk
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8. Relevante stukken
1. Raadsbesluit 18rb000121
2. Oplegnotitie ‘Het gewone leven als basis’ 18bij11533
3. Visie op de organisatie van het Sociaal Domein 18bij07025
Portefeuillehouder: R.W.M. Engels
Behandelend ambtenaar voor technische vragen: P.P. Doodkorte, tel.: 06 53 165 996,
email: p.doodkorte@overbetuwe.nl.
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