gemeente Steenbergen
i ui min i ii ui hu ii mi iiuii
BM1800021

Raadsvergadering
5 februari 2018

Agendanummer

Onderwerp
Beleidsplan sociaal domein Brabantse Wal 2018 t/m 2021

Steenbergen; 23 januari 2018

Aan de raad,
1. Inleiding

In 2013 zijn door de Brabantse Wal gemeenten visies opgesteld met het oog op de decentralisaties in het
sociaal domein per 1 januari 2015. Deze visies hebben bepaald welke richting de gemeenten op wilden
met het sociaal domein. Inmiddels zijn de decentralisaties in het sociaal domein al weer enkele járen
achter de rug en wordt gewerkt aan de transformatieopgave. De drie colleges van de Brabantse Wal
gemeenten hebben aangegeven dat zij gezamenlijk uitvoering willen blijven geven aan de
transformatieopgave, maar ook het gezamenlijk ontwikkelen van beleidszaken. Er is afgesproken om te
komen tot een gezamenlijk herijking van het bestaande beleid binnen het sociaal domein.
Op 22 augustus 2017 heeft het college ingestemd met de uitgangspuntennotitie beleidsplan sociaal
domein. De uitgangspuntennotitie is tevens besproken in de oordeelsvormende raadsvergadering van 4
september. Op basis van de uitgangspuntennotitie en alle input die ontvangen is, is het beleidsplan
sociaal domein opgesteld.
2. Achtergrond

De kern van de visie op het sociaal domein is dat iedereen zo volledig en volwaardig mogelijk mee kan
doen in de samenleving. Indien dit niet mogelijk is, wordt er ondersteuning op maat geleverd. Daarnaast
is samenwerking met anderen en het leggen van verbindingen van belang. Het beleidsplan sociaal
domein Brabantse Wal is afgebakend en omvat de volgende beleidsterreinen: jeugd(hulp), Wmo,
participatie, onderwijs en voorschoolse voorzieningen, volksgezondheid (incl. preventie en handhaving
alcohol), sociale veiligheid, welzijnswerk en voorliggende voorzieningen.
In het beleidsplan wordt aan de hand van een aantal uitgangspunten (bv. “eigen kracht”, “we zetten op tijd
in”), beschreven wat het doel is, wat we tot nu toe gedaan hebben, wat er goed of niet goed gaat, wat we
willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. Hierbij richten we ons op de Brabantse Wal gemeenten.
De kernpunten in het beleidsplan zijn:
- niemand mag buiten de boot vallen: er is een vangnet als noodzakelijke oplossing;
- het meer en beter “in eigen kracht zetten” van inwoners;
- het verder concretiseren van de beweging van achter naar voren”, waarmee wordt bedoeld de inzet van
zware zorg naar lichtere hulp of preventie;
- er wordt passende zorg geleverd;
- het streven naar het loslaten van de traditionele indeling naar sectoren evenals de schotten tussen de
sectoren, organisaties en zorgniveaus;
- versterken van samenwerking met partijen binnen het sociaal domein (bv. Huisartsen,
zorgverzekeraars) en daarbuiten (bv. woningbouwcorporaties);
Ter inzage ligt:

- sturen op maatschappelijke effecten en resultaten;
- inwoners moeten zo zelfstandig mogelijk in de wijk kunnen wonen;
- creëren van een innovatief klimaat en het ontwikkelen van eigentijdse en toekomstbestendige
toepassingen.
Door de komende járen hier specifiek op in te zetten, kan de zorg en ondersteuning aan de inwoners van
onze gemeenten nog verder worden verbeterd. In jaarplannen worden de beleidsdoelstellingen
geconcretiseerd.
3. Overwegingen

- De visie op het sociaal domein is verbreed. Eerder had deze met name betrekking op de drie
decentralisaties binnen het sociaal domein.
- De Brabantse Wal gemeenten ontwikkelen zich tot regiegemeenten en vormen binnen het sociaal
domein een netwerkorganisatie. Eigen kracht van de samenleving, samenwerking en sturen op doelen en
effecten, naast beheersing van de inzet van middelen zijn van belang. Bij samenwerking gaat het om
samenwerking met inwoners, diverse organisaties en andere gemeenten.
- Bij de totstandkoming van het plan zijn diverse partijen (intern en extern) betrokken. Het beleidsplan dat
voorligt, is een breed gedragen plan.
- Diverse beleidsplannen lopen eind 2017 af. In het beleidsplan zijn de wettelijke kaders hieromtrent
beschreven. Dit wordt via jaarplannen verder uitgewerkt.
- Er is tevens een regionaal beleidsplan jeugdhulp ontwikkeld (9 gemeenten). Gezien de relatie tussen
beide plannen, vinden er verwijzingen plaats en worden beide plannen tegelijkertijd aangeboden aan de
colleges/ gemeenteraden.
Adviesraad
Op 22 november jl. is een conceptversie van het beleidsplan sociaal domein Brabantse Wal met de
Adviesraad Sociaal Domein besproken. De Adviesraad is tevens betrokken geweest bij de
uitgangspuntennotitie die eerder door het college is vastgesteld.
Tijdens de vergadering op 22 november heeft de Adviesraad mondeling haar advies uitgebracht. De
algemene indruk was dat het een helder en goed leesbare nota betreft. Een deel van het verslag van de
vergadering van 22 december is als bijlage aan de stukken toegevoegd. In december heeft nog een
schríftelijke consultatie plaatsgevonden op basis van een tweede conceptversie. De Adviesraad heeft in
december geoordeeld dat alle adviezen verwerkt zijn.
4. Middelen

In het beleidsplan sociaal domein Brabantse Wal is gelet op de overzichtelijkheid en de vergelijkbaarheid,
ervoor gekozen om alleen de budgetten weer te geven die de gemeenten ontvangen van het Rijk via de
integratie-uitkeringen. Met het vaststellen van het beleidsplan sociaal domein Brabantse Wal wordt niet
gevraagd om extra budget.
5. Risico's

In het beleidsplan sociaal domein zijn de wettelijke kaders opgenomen die van toepassing zijn in het
sociaal domein. De verplichtingen die vanuit de Wmo worden gesteld ten aanzien van een beleidsplan
dienen nader uitgewerkt te worden in een jaarplan. De jaarplannen zijn een aanvulling op het beleidsplan
sociaal domein en vormen samen een geheel. Zonder jaarplannen voldoen we niet aan de wettelijke
verplichtingen.
6. Communicatie/Aanpak

Indien de drie colleges/ gemeenteraden akkoord gaan met het beleidsplan, kan worden overgegaan tot
uitvoering. De Adviesraad Sociaal Domein en de betrokken maatschappelijke partners krijgen een
definitieve versie van het beleidsplan. De jaarplannen 2018 worden uitgewerkt en de actiepunten worden
opgepakt.
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Op Brabantse Wal niveau zal een communicatietraject opgestart worden om de belangrijkste punten uit
het beleidsplan zo optimaal mogelijk te communiceren met betrokkenen, partners en inwoners.
7. Voorstel

1. Het beleidsplan sociaal domein Brabantse Wal 2018 t/m 2021 vast te stellen.
2. Het beleidsplan sociaal domein Brabantse Wal 2018 t/m 2021 met terugwerkende kracht in werking te
laten treden op 1 januari 2018.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
urge meester
de secretaris
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