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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Gezien de intensieve samenwerking van de Brabantse Wal gemeenten in het sociaal domein en het 
aflopen van een aantal beleidsplannen is het een logische stap om tot herijking van het bestaand beleid 
te komen en hier gezamenlijk in op te trekken. 

2. Achtergrond 
In 2013 hebben de Brabantse Wal gemeenten in het licht van de transities hun visie op het sociaal 
domein beschreven. Dit heeft geleid tot de visiedocumenten: 
- Nota sociaal domein 'Samen leven, Samen Doen' gemeente Bergen op Zoom, d.d. oktober 2013 
- Visiedocument transitie Sociaal Domein gemeenten Steenbergen en Woensdrecht, d.d. april 2013 
Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en zijn de transities een gegeven. De colleges hebben besloten 
de krachten te blijven bundelen en gezamenlijk de transformatieopgaven op te pakken in een 
netwerksamenwerking en binnen de programma's van de script aanpak. Het lijkt dan ook een logisch 
moment om gezamenlijk te komen tot integraal beleid binnen het sociaal domein en beleidsmatig de 
verschuiving van transitie naar transformatie te maken. Uitgangspunt hierbij is dat er in het bestaande 
beleid een goede basis ligt. Het beleidsplan sociaal domein Brabantse Wal gemeenten betreft een 
herijking en samenvoeging van het bestaande beleid. 

De visie op het sociaal domein en de uitgangspunten zijn niet veranderd. Het gaat om: 
- Eerst eigen kracht: Mensen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk en kunnen veel zelf. 
- We zetten op tijd in: Voorkomen is beter dan genezen. 
- Dichtbij: Ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats op en vanuit de vindplaatsen. 
- Het vangnet is de uiterste oplossing: We hebben een vangnetfunctie om mensen (tijdelijk) op te vangen. 
- Maatwerk: De specifieke ondersteuningsvraag van de inwoner is maatgevend. 
- Ontschotting en winst door samenwerken: We werken aan hetzelfde doel vanuit een gezamenlijke visie. 
- Eén gezin, één plan, één regisseur: Als er meerdere ondersteuners betrokken zijn, heeft één van hen de 
regierol. 
- We gaan uit van het te bereiken resultaat: Niet de procedures maar het resultaat is leidend. 
- Inclusief: Participeren doen burgers binnen de samenleving. 
- We kiezen voor innovatie: Er zijn nieuwe verbindingen en oplossingen nodig. 

Deze uitgangspunten zijn verder uitgewerkt in speerpunten, waarbij in de uitgangspuntennotitie is 
aangegeven welke speerpunten al verankerd zijn in het bestaande beleid en welke speerpunten nieuw 
zijn. 

Ter inzage ligt: Uitgangspuntennotitie sociaal domein Brabantse Wal gemeenten 2018-2022 



3. Overwegingen 

Gezamenlijkheid 
Een gezamenlijk beleidskader is ondersteunend aan de samenwerking op de Brabantse Wal en is 
richtinggevend. Op hoofdlijnen komt de visie op het sociaal domein van de drie gemeenten overeen 
echter is een verdere concretisering gewenst. Welke opgaven gaan we gezamenlijk oppakken en hoe 
organiseren we dat? Een helder document dat voor de periode 2018-2022 richting geeft aan de 
transformatie binnen het sociaal domein. Het blijft mogelijk om als lokale gemeente lokale initiatieven te 
ontplooien en rechtte doen aan de couleur locale. 

Reikwijdte: integraal plan 
Het beleidsplan sociaal domein beslaat de volgende beleidsterreinen: 
- Jeugd(hulp) 
- Wmo (inclusief maatschappelijke- en vrouwenopvang, beschermd wonen, vrijwilligerswerk en 
mantelzorg) 
- Participatie (inclusief arbeidsmarkt) 
- Passend onderwijs 
- Volksgezondheid (inclusief preventie en handhaving alcohol) 
- (Sociale) Veiligheid 
- Welzijnswerk en voorliggende voorzieningen 
De nadruk ligt op de verbinding met en de samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen: integraal 
werken en ketensamenwerking. Tevens zal indien mogelijk en noodzakelijk een relatie worden gelegd 
met de fysieke leefomgeving, sport, mobiliteit, handhaving, openbare orde en veiligheid. 

Steenbergen 
In Steenbergen zijn er een aantal nota's die aflopen en tevens zijn er ontwikkelingen op het gebied van 
het welzijnswerk. De nota Wmo-volksgezondheid loopt dit jaar af, dit geldt tevens voor het beleidsplan 
Wmo op de Brabantse Wal. Ook is er behoefte aan een herijking van het lokale preventieve jeugdbeleid. 
Deze beleidsplannen zullen opgaan in het beleidsplan sociaal domein BW. Het traject van de 
doorontwikkeling van het welzijnswerk verloopt parallel aan het opstellen van het beleidsplan sociaal 
domein. In beide trajecten zal de link met het andere traject gelegd worden en wordt gezorgd voor een 
doorlopende lijn. 

4. Middelen 
Met de uitgangspuntennotitie zijn geen middelen gemoeid. Echter is dit voor het vervolg en de 
transformatieopgave wel het geval. De beweging naar voren vraagt om een nog nader uit te werken 
investering op het gebied van preventie. 

5. Risico's 
Het tijdsbestek om van de uitgangspuntennotitie tot het beleidsplan sociaal domein te komen is beperkt. 
Indien er oponthoud in één of meerdere gemeentes ontstaat, is het niet te mogelijk om het beleidsplan 
nog in 2017 aan uw raad voor te leggen. 

6. Communicatie/Aanpak 
Deze uitgangspuntennotitie wordt gebruikt om in de drie gemeenteraden te toetsen of de geformuleerde 
uitgangspunten onderschreven worden, aangevuld moeten worden of dat bijstelling nodig is. Tevens zal 
de notitie aan de Adviesraad voorgelegd worden op 6 september aanstaande. Aan zowel uw raad als de 
adviesraad worden de volgende vragen voorgelegd: 

- Kunt u zich vinden in de geformuleerde uitgangspunten en speerpunten? 
- Vindt u de notitie volledig?Zo niet, welke onderdelen zou u toegevoegd wil/en zien? 
- Welke accenten zou u wil/en leggen in de komende 4 jaar (periode 2018-2022) en terug willen zien in 
het beleidsplan ? 
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De input van uw raad en de adviesraad wordt gebruikt bij de verdere uitwerking van het beleidsplan 
sociaal domein. Vanuit bestuur en management is de wens uitgesproken om niet over te gaan tot een 
geheel nieuwe inventarisatie bij partners en inwoners, maarte putten uit de reeds beschikbare informatie. 
De volgende planning wordt gevolgd: 

- Besluitvorming concept-beleidsplan in de drie colleges - september I oktober 2017 
- Bespreking Wmo-Adviesraden/ burgerpanel/ klankbordgroepen - oktober 2017 
- Besluitvorming definitief beleidsplan in de drie colleges - oktober 2017 
- Oordeelsvorming beleidsplan in de gemeenteraden - november 2017 
- Besluitvorming beleidsplan in de gemeenteraden - december 2018 

7. Voorstel 
1. In te stemmen met de uitgangspuntennotitie sociaal domein Brabantse Wal gemeenten 2018-2022. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris 

de Jongh, RA den Belt, MBA 
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