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Advies B&W
Voorstel tot vaststellen beleid Sociaal Domein.
Geacht college,
Wij stellen u voor in te stemmen met het bijgaande voorstel en dit ter besluitvorming voor te
leggen aan de gemeenteraad.
Met vriendelijke groet,
afdeling Samenleving,
Olga Idema
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Onderwerp

Voorstel tot vaststellen beleid Sociaal Domein.

Geachte raad,
Voorstel
Wij adviseren u om in te stemmen met het beleid over het Sociaal Domein, zoals aan u
voorgelegd in de onderdelen Regionale Beleidsnota Sociaal Domein Oosterschelderegio,
lokale paragraaf Wmo-beleid en lokale paragraaf Jeugdbeleid.
Voorgeschiedenis
Per 2015 worden wij als gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van het Sociaal
Domein. Naast de huidige taken zoals beschreven in de Wmo (Wet maatschappelijke
ondersteuning) en het preventieve jeugdbeleid, worden onze gemeentelijke taken uitgebreid
met nieuwe taken in de Wmo (Begeleiding, dagverzorging) en in de Wet op de Jeugdzorg.
Hiervoor stelt de wetgever dat per november 2014 het nieuwe beleid door de gemeenteraad
vastgesteld moet zijn. Door omstandigheden is het helaas niet gelukt om voor 1 november
de beleidsstukken aan uw raad voor te leggen, we gaan er vanuit dat vaststelling op 18
november 20124 binnen de marges valt.
Argumenten
Binnen het Sociaal Domein werken we op diverse vlakken samen met andere gemeenten.
Voor de jeugdzorg werken we (verplicht) samen met de andere Zeeuwse gemeenten, voor
de Wmo werken we samen binnen de Oosterschelderegio en voor de Wmo-verstrekkingen
gaan we op korte termijn samenwerken met de vijf Bevelandse gemeenten.
Deze samenwerking heeft ook gevolgen voor de opstelling van het beleid. Ieder college heeft
zelf de verantwoordelijkheid om lokaal het beleid vast te stellen, maar de uitgangspunten
voor de uitvoering kunnen niet teveel van elkaar verschillen.
In maart 2014 heeft uw raad de kadernota Sociaal Domein Oosterschelderegio vastgesteld.
Vanuit deze kaders is de Regionale Beleidsnota Sociaal Domein opgesteld. Voor deze nota
zijn de gemeentelijke adviesraden gevraagd om mee te denken. Op 8 juli 2014 is daarvoor
een informatieavond voor de adviesraden georganiseerd, waar input gevraagd is voor de
regionale beleidsnota. Ook de adviesraden van onze gemeente waren daar
vertegenwoordigd.
Naast de regionale beleidsnota Sociaal Domein moet iedere gemeente ook een nieuwe
Wmo- en nieuwe jeugdbeleid vaststellen. Ondanks dat ons huidige beleid nog enkele jaren
zou gelden hebben wij er toch voor gekozen om u nieuwe beleidsnota’s voor te leggen.
Reden hiervoor is dat door de nieuwe taken er ook nieuw/aanvullend beleid vastgesteld moet
worden. Dat betekent overigens wel dat veel onderdelen uit ons bestaande beleid worden
meegenomen in onze nieuwe nota’s.
Voor het Wmo-beleid heeft een regionale werkgroep de Bouwstenen geleverd. Voor het
jeugdbeleid heeft een provinciale werkgroep de basis beschreven. Bijgevoegde paragrafen
jeugd en Wmo zijn vanuit deze aangeleverde stukken opgesteld. De bouwstenen vanuit de
diverse werkgroepen waren in de afgelopen zomerperiode beschikbaar gesteld.
De eerder door ons college voorlopig vastgestelde beleidsnota’s beschreven nog
onvoldoende het specifiek voor Borselse geldende beleid. De inspraakperiode is gebruikt
om de door de werkgroepen opgeleverde producten Borsels te maken.
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De grote lijnen in ons beleid zijn:
We gaan uit van de zelfredzaamheid van onze inwoners
Onze inwoners leveren een wezenlijke bijdrage aan de Borselse samenleving
De zorg en ondersteuning moet passend bij de vraag van onze inwoners zijn en
daarbij ook betaalbaar zijn en blijven.
We werken vanuit de visie: “één gezin/huishouden, één plan, één regisseur”
De benodigde transformatie wordt vormgegeven in samenwerking met private partijen
en maatschappelijke organisaties.
Onze doelstellingen zijn:
Inzetten op signalering, preventie en informele zorg
De ondersteuning is zoveel mogelijk tijdelijke en gefocust op de minste zware zorg
We zetten in op maatwerk in de ondersteuning
Kwaliteit staat voorop (efficiënt en effectief)
De uitgaven blijven binnen de beschikbare budgetten.
(Juridische) consequenties
Met het vaststellen van de beleidsnota voldoen we aan onze wettelijke verplichtingen om het
beleid rondom de Wmo en jeugd per november 2014 vastgesteld te hebben.
Financiën
De financiën voor de nieuwe taken binnen het Sociaal Domein bieden wij in een aparte
Exploitatiebegroting aan uw raad aan.
Uitvoering/planning
U wordt geadviseerd om de beleidsnota’s voor de periode 2015 / 2012018 vast te stellen.
Tussentijds zullen wij u structureel informeren over de uitvoering van het beleid en de
bijbehorende financiën.
Communicatie
Wij hebben onze adviesraden actief benaderd om advies te geven over de Borselse invulling
van de aangeleverde nota’s van de betreffende werkgroepen. Hun adviezen zijn als bijlagen
toegevoegd.
De vastgestelde beleidsnota’s worden via de reguliere wegen gecommuniceerd.
Besluit
Vaststellen van de regionale beleidsnota Sociaal Domein Oosterschelderegio en de lokale
paragrafen Wmo-beleid en Jeugd-beleid.
Ter inzage liggende stukken
Er liggen geen stukken ter inzage.
Bijlage(n)
 Regionale Beleidsnota Sociaal Domein Oosterschelderegio
 Lokale paragraaf Wmo-beleid.
 Lokale paragraaf jeugd-beleid.

