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Gevraagde beslissing(en)

De 5 uitgangspunten uit de Strategische kadernotitie Sociaal Domein (bijlage 1) vast te stellen, te
weten:
zelf- en samenredzaamheid;
participatie;
ruimte voor maatschappelijke initiatieven en innovatie;
preventie en vroegsignalering;
integraal werken en maatwerk.
Inleiding
Met de strategische kadernotitie Sociaal Domein van gemeente Langedijk geven we invulling aan de
wens van de raad om een kader te ontwikkelen, waarmee inzicht wordt geboden in de visie,
kernwaarden en uitgangspunten binnen het Sociaal Domein. Deze notitie geeft daarnaast een verdere
invulling aan de reeds bestaande startnotitie kadernota Sociaal Domein 2013-2016.
Overleg
Op 23 mei 2017 is de strategische kadernotitie Sociaal Domein in het forum aangehouden. Vanuit een
deel van de fracties (GL en HvL/D66) was twijfel of de notitie voldoende kaderstellend was. De notitie
zou daarop waar nodig aangepast worden en, na afstemming met de commissie Sociaal Domein,
wederom aan het forum worden aangeboden.
Na overleg met de commissie Sociaal Domein op 28 juni 2017 is afgesproken om ambtelijk contact te
zoeken met enkele raadsleden om te verduidelijken wat precies bedoeld werd in het forum van 23
mei.
Ambtelijk overleg heeft vervolgens plaatsgevonden met dhr. Zwart en mw. Bovenkerk van Groen
Links op 13 juli 2017, omdat vanuit deze partij de meeste inhoudelijke vraagtekens werden gezet. De
reactie tijdens het forum vanuit HvL/D66 had hoofdzakelijk betrekking op het moment van
besluitvorming/volgordelijkheid in relatie tot de plannen tot visieontwikkeling vanuit de commissie
Sociaal Domein. Aangezien het er niet naar uit ziet dat deze visieontwikkeling op korte termijn tot
stand gaat komen, is het advies de route richting vaststelling van de strategische kadernotitie voort te
zetten.
Aanpassingen
Uit dit ambtelijk overleg kwam naar voren dat GroenLinks wel de grondgedachte van de kadernotitie
ondersteunt, maar hoofdzakelijk wil benadrukken dat eigen kracht/eigen verantwoordelijkheid niet mag
betekenen dat Langedijker burgers aan hun lot worden overgelaten. In gezamenlijkheid zijn de
volgende suggesties gedaan tot aanpassing van het stuk:
1. In hoofdstuk 3 worden de beschreven rollen omgedraaid van inwoners en gemeente. Dus voorop
staat de gemeente, die haar verantwoordelijkheid neemt t.a.v. de benodigde ondersteuning van
inwoners. En daarna(ast) volgen de inwoners, die zo veel als mogelijk, op eigen
kracht/verantwoordelijk functioneren in de samenleving.
2. In hoofdstuk 4 is een paragraaf toegevoegd (4.2) over de kernboodschap. De kernboodschap
gaat over het ‘wat’ dat we willen communiceren richting burgers en professionals. De
kernboodschap is een gedeeld beeld over wat de transformatie inhoudt, wat we daar in
gezamenlijkheid mee willen bereiken en wat deze verandering betekent voor betrokken partijen.

Een derde wijziging, los van dit overleg, is een update van bijlage 2 – gemeentelijke monitor Sociaal
Domein, afkomstig van waarstaatjegemeente.nl.
Commissie Sociaal Domein
Met het collegebesluit van 22 augustus 2017. is de aangepaste versie van de strategische kadernotitie
Sociaal Domein op 6 september 2017 aan de commissie Sociaal Domein aangeboden ter consultatie.
Input vanuit dit overleg waar mogelijk meegenomen in de definitieve versie die nu voorligt. Het verslag
van het overleg (concept) is in de bijlage toegevoegd (bijlage 3).

Beoogd resultaat
Uiteindelijk resultaat van de strategische kadernotitie is het bieden van een richting bij de ontwikkeling
en uitvoering van beleid en het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving binnen het Sociaal
Domein.

Argumenten
1.

Richting geven aan de transformatie
Met de uitgangspunten uit de strategische kadernotitie kan richting worden gegeven aan de
ontwikkeling en uitvoering van beleid en het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving
binnen het Sociaal Domein.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Communicatie
Niet van toepassing.

Participatie (Interactief werken)
Zowel de commissie Sociaal Domein als de beide cliëntenraden van Langedijk (WMO en Jeugd) en
die van Haltewerk zijn geconsulteerd t.b.v. de totstandkoming van de notitie. Hun input is waar
mogelijk verwerkt in de notitie. En de schriftelijke reacties van de cliëntenraden zijn te vinden in de
bijlage.

Financiën
Niet van toepassing.

Vervolgstappen
Nadat de raad de strategische kaders binnen het Sociaal Domein heeft vastgesteld, kan het college
aan de slag met de uitwerking hiervan. Dit kan geborgd worden in een uitvoeringsagenda of plan van
aanpak. Oftewel, een dynamisch document waarin het college aangeeft wat we al doen en wat we
nog willen gaan doen/verbeteren.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1.
2.
3.

Strategische kadernotitie Sociaal Domein;
collegebesluit Strategische kadernotitie Sociaal Domein (26 september 2017);
verslag commissie Sociaal Domein (6 september 2017).
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Bijlagen ter informatie
4.
5.

reactie cliëntenraad Haltewerk;
reactie cliëntenraad Langedijk.

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur

drs. J.Th. Hoekema
burgemeester
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Raadsbesluit
Agendanummer
Onderwerp

:
:

7
Strategische kadernotitie Sociaal Domein

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2017, nummer 48;

b e s l u i t:

De 5 uitgangspunten uit de Strategische kadernotitie Sociaal Domein (bijlage 1) vast te stellen, te
weten:
zelf- en samenredzaamheid;
participatie;
ruimte voor maatschappelijke initiatieven en innovatie;
preventie en vroegsignalering;
integraal werken en maatwerk.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 november 2017.

de raadsgriffier,

drs. G.J. de Graaf

de voorzitter,

drs. J.Th. Hoekema

