Raadsvergadering 6 december 2018
Voorstel 11
Heinkenszand, 20 november 2018
Onderwerp:
voorstel tot het instemmen met de rapportage Sociaal Domein van het 1e halfjaar 2018
(portefeuillehouder wethouder Van de Plasse)

Geachte raad,
Voorstel
We stellen u voor om in te stemmen met de halfjaar rapportage 2018 Sociaal Domein.
Voorgeschiedenis
Sinds 1 januari 2015 hebben we als gemeente de verantwoordelijkheid gekregen voor een
aantal nieuwe taken binnen het Sociaal Domein. Onder Sociaal Domein verstaan we alle
taken die we als gemeente hebben vanuit:
- De decentralisatie van delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).
- De decentralisatie van de zorg voor de jeugd via de Jeugdwet (Jw).
- De Participatiewet vervangt drie wetten die met werk te maken hebben: de Wet werk en
bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet
werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).
Een aantal uitvoerende taken vanuit deze wettelijke verantwoordelijkheden hebben wij
belegd bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van de Gemeenschappelijke Regeling
de Bevelanden (GRDB), de GGD Zeeland en de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ).
Een groot deel voeren wij echter als gemeente lokaal zelf uit. Onze visie hebben we
beschreven in de kadernota Sociaal Domein Oosterschelderegio.
Vanwege deze grote decentralisatie - zowel beleidsmatig als financieel - stellen we zowel
een aparte begroting als verantwoording op voor het Sociaal Domein. In uw vergadering van
7 december 2017 hebt u ingestemd met de meerjarige exploitatiebegroting Sociaal Domein
voor 2018-2021.
Argumenten
Als bijlage 1 hebben we de rapportage Sociaal Domein voor 1e halfjaar 2018 bijgevoegd.
Voor onze rapportage putten wij onder meer uit de informatie van:
- Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO).
- De IJZ.
- De afdeling WIZ van GRDB.
- De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zeeland.
Wij hebben de rapportages van de eerste drie organisaties als bijlage 2 tot en met 4
toegevoegd.
(Juridische) consequenties
Aan het voorstel zijn geen juridische gevolgen verbonden.
Financiën
De stand van zaken laat een bedrag zien van € 1.600.000 als verschil tussen begroot en
werkelijk, per 1 november 2018. We verwachten dit bedrag volledig te moeten benutten voor

de resterende facturen en voorschotnota’s. Op basis van de werkelijke cijfers in de
jaarrapportage bezien we of we een beroep moeten doen op de reserve sociaal domein.
Uitvoering/planning
De jaarrapportage over 2018 zullen we in het 2e kwartaal 2019 aan u voorleggen.
Communicatie
Deze rapportage zal na uw instemming door de verantwoordelijke beleidsmedewerkers
worden gecommuniceerd met de professionals uit het Sociaal Domein.
Besluit
Instemmen met de rapportage Sociaal Domein 1e halfjaar 2018.
Ter inzage liggende stukken
Er liggen geen stukken ter inzage.
Bijlage(n)
1. Rapportage Sociaal Domein 1e halfjaar 2018
2. Rapportage SWVO WMO 2e kwartaal 2018
3. Rapportage Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland 1e halfjaar 2018, monitor jeugdhulp
4. Rapportage GR De Bevelanden afdeling Werk, Inkomen & Zorg 2e kwartaal 2018
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
G.M. Dijksterhuis,

burgemeester.

J.M. Jansen,

wnd. secretaris.

