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Emmeloord, 26 augustus 2014. 
 
Onderwerp 

Beleidsplan sociaal domein en verordeningen Wmo en Jeugdhulp 
 
Advies raadscommissie 

[…]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 

1. Het beleidsplan sociaal domein “Doe mee & maak elkaar sterk” en de 
    bijbehorende deelplannen Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning,  
    Participatiewet, Minimabeleid en Volksgezondheid vaststellen en de  
    opgenomen budgetten en hieraan gerelateerde percentages als indicatief 
    vaststellen. 
2. Het Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp Flevoland “Beleidsplan Jeugd Op naar  
    2015” vast te stellen en de opgenomen budgetten en hier aan gerelateerde  
    percentages als indicatief vaststellen. 
3. In te stemmen met de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning  
    gemeente Noordoostpolder 2015. 
4. Instemmen met de Verordening Jeugdhulp gemeente Noordoostpolder. 
5. Kennis te nemen van de adviezen van de Participatieraad sociaal domein  
    en de reactie van het College op die adviezen. 
 

Doelstelling 

De gemeente krijgt er vanaf 1 januari 2015 een aantal taken en verantwoordelijkheden 
bij in het sociaal domein. Dit als gevolg van de invoering van de Participatiewet, de 
Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De activiteiten van de gemeente 
zijn erop gericht inwoners te stimuleren en daar waar nodig te ondersteunen om 
maximaal mee te kunnen doen naar eigen vermogen. 
 
Inleiding 

Naar aanleiding van de wijzigingen in het gemeentelijk sociaal domein is gemeente 
Noordoostpolder het project Krachtig Noordoostpolder gestart. Om ons goed voor te 
bereiden op de nieuwe taken én om te komen tot een nieuwe manier van werken in het 
sociaal domein. 
 
In het voorjaar van 2012 stelde de gemeenteraad de beleidsmatige uitgangspunten vast 
in het gemeenschappelijk kader Krachtig Noordoostpolder, dat voortbouwde op de sociale 
structuurvisie. Deze kaders zijn nu nader geconcretiseerd in een integraal beleidsplan 
voor het sociaal domein, waarbij de samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen 
is gezocht om tot een zo integraal mogelijke dienstverlening voor onze inwoners te 
komen. De keuzenotitie die de gemeenteraad in juni 2014 heeft besproken en 
vastgesteld is daarin leidend geweest. 
 
Vijf deelplannen maken integraal onderdeel uit van het beleidsplan sociaal domein. Hierin 
zijn specifieke aspecten opgenomen voor de afzonderlijke beleidsterreinen. Het karakter 
van deze plannen is verschillend, vaak door specifieke eisen van de wetgever of vanwege 
de aard van het specifieke beleidsterrein. 
 



No. 262014-2 
 

Het beleidsplan sociaal domein (inclusief de deelplannen) is vertaald in een Verordening 
Wet maatschappelijke ondersteuning en een Verordening Jeugdhulp. De verordeningen 
die in het kader van de Participatiewet dienen te worden opgesteld volgen later dit jaar. 
 
De Participatieraad Sociaal Domein is, evenals de kerngroep van raadsleden, betrokken 
geweest gedurende het hele proces. Zowel met betrekking tot het beleidsplan (inclusief 
de deelplannen) als de beide verordeningen heeft de Participatieraad een advies 
uitgebracht, dat geleid heeft tot enkele aanpassingen in de voorliggende stukken.  
 
In het beleidsplan worden keuzes gemaakt die van invloed zijn op de wijze waarop we 
onze uitvoeringsorganisatie moeten inrichten. Daarnaast vraagt een aantal keuzes om 
een andere uitwerking en concretisering in het Uitvoeringsprogramma. Op dit moment 
zijn nog niet alle consequenties en uitwerkingen van de keuzes in dit beleidsplan ten 
volle te overzien. In de loop van 2014 en in het jaar 2015 zal steeds meer duidelijk 
worden. De in 2013 ingestelde kerngroep van raadsleden en de Participatieraad Sociaal 
Domein zullen dit proces volgen. 
 
Naast de lokale beleidskaders is in samenwerking met de overige Flevolandse gemeenten 
het Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp Flevoland opgesteld ten behoeve van dat deel van 
de jeugdhulp dat regionaal georganiseerd moet worden. In december 2013 werd het 
Regionaal Transitieplan Zorg voor Jeugd Flevoland (RTP) vastgesteld. In het RTP is 
afgesproken dat het plan jaarlijks wordt geactualiseerd. Het Regionaal Beleidsplan 
Jeugdhulp Flevoland is de eerste actualisatie van het RTP. Daarnaast heeft een verdere 
concretisering plaatsgevonden. 
  
Argumenten 

1.1 Het beleidsplan en deelplannen zijn een nadere concretisering van de eerder 
vastgestelde kaders in de sociale structuurvisie (2011), het gemeenschappelijk 
kader krachtig Noordoostpolder (2012) en de keuzenotitie (2014). 

1.2 Het beleidsplan en de deelplannen zijn tot stand gekomen in overleg met de 
Participatieraad sociaal domein, achterbanorganisaties en partners. 

1.3 Het beleidsplan en de deelplannen geven invulling aan de wettelijke 
verplichtingen. 

2.1 Het Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp Flevoland is de eerste actualisatie van het 
Regionaal Transitieplan Zorg voor Jeugd. 

2.2 Het Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp Flevoland bouwt voort op de eerder gestelde 
kaders en voldoet aan de eisen die de wetgever stelt. 

3.1 De Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 
2015 is een vertaling van het beleidsplan sociaal domein (inclusief deelplan Wet 
maatschappelijke ondersteuning) en daarmee ook expliciet van een aantal keuzes 
die zijn gemaakt ion de keuzenotitie. 

3.2 De Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 
2015 voldoet aan alle wettelijke eisen. 

4.1 De Verordening Jeugdhulp gemeente Noordoostpolder is een vertaling van het 
beleidsplan sociaal domein (inclusief deelplan Jeugd) en daarmee ook expliciet 
van een aantal keuzes die zijn gemaakt ion de keuzenotitie. 

4.2 De Verordening Jeugdhulp gemeente Noordoostpolder voldoet aan alle wettelijke 
eisen. 

 
Kanttekeningen 

1.1 In het beleidsplan worden keuzes gemaakt die van invloed zijn op de wijze 
waarop we onze uitvoeringsorganisatie moeten inrichten. Daarnaast vragen een 
aantal keuzes om een andere uitwerking en concretisering in het 
Uitvoeringsprogramma. Op dit moment zijn nog niet alle consequenties en 
uitwerkingen van de keuzes in dit beleidsplan ten volle te overzien. In de loop van 
2014 en in het jaar 2015 zal steeds meer duidelijk worden. De in 2013 ingestelde 
kerngroep van raadsleden zal dit proces volgen. Op het moment dat 
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consequenties leiden tot de vraag of beleidsmatige kaders en doelen 
heroverwogen moeten worden, zal dat met de kerngroep worden besproken en 
met de gemeenteraad worden gedeeld. 

 
Planning/uitvoering 

Het beleidsplan (inclusief de deelplannen) en de verordeningen leiden tot aanpassingen 
in de uitvoeringsorganisatie. De resterende maanden van 2014 worden benut, in het 
kader van het project Krachtig Noordoostpolder, om de noodzakelijke aanpassingen door 
te voeren. Via de kerngroep wordt de gemeenteraad in staat gesteld dit proces te volgen. 
 
Tevens wordt een Uitvoeringsprogramma sociaal domein opgesteld. Dit 
Uitvoeringsprogramma is het programma dat het College jaarlijks opstelt waarin alle 
taken en activiteiten zijn opgenomen die in dat jaar worden ondernomen om de beoogde 
beleidsdoelen te realiseren. Het Uitvoeringsprogramma 2015 wordt voor het einde van 
het jaar nog ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. 
 
De verordeningen Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp worden 
gepubliceerd op de website www.officielebekendmakingen.nl en er vindt een vermelding 
plaats in De Noordoostpolder.  
 
Bijlagen 

Beleidsplan sociaal domein “Doe mee & maak elkaar sterk” 
Deelplan Jeugd 
Deelplan Wet maatschappelijke ondersteuning 
Deelplan Participatiewet 
Deelplan Minimabeleid 
Deelplan Volksgezondheid 
Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp Flevoland 
Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2015 
Toelichting Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 
2015 
Verordening Jeugdhulp gemeente Noordoostpolder 
Toelichting Verordening Jeugdhulp gemeente Noordoostpolder 
Advies Participatieraad sociaal domein betreffende beleidsplan sociaal domein (inclusief 
deelplannen) 
Advies Participatieraad Sociaal Domein betreffende de Verordening Wmo 
Advies Participatieraad Sociaal Domein betreffende de Verordening Jeugdhulp 
Advies Participatieraad Sociaal Domein betreffende de toelichting op de Verordening 
Jeugdhulp 
Brief aan Participatieraad Sociaal Domein als reactie op de uitgebrachte adviezen 
Bekendmaking Verordeningen Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : mw. H.R. Bogaards-Simonse 
Steller : de heer J. Cornielje; 33 16; j.cornielje@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2014, 
no. 262014-1. 
 

B E S L U I T: 
 
1. Het beleidsplan sociaal domein “Doe mee & maak elkaar sterk” en de 
    bijbehorende deelplannen Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning,  
    Participatiewet, Minimabeleid en Volksgezondheid vast te stellen en de  
    opgenomen budgetten en hieraan gerelateerde percentages als indicatief 
    vast te stellen. 
2. Het Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp Flevoland “Beleidsplan Jeugd Op naar  
    2015” vast te stellen en de opgenomen budgetten en hier aan gerelateerde  
    percentages als indicatief vast te stellen. 
3. In te stemmen met de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning  
    gemeente Noordoostpolder 2015. 
4. In te stemmen met de Verordening Jeugdhulp gemeente Noordoostpolder. 
5. Kennis te nemen van de adviezen van de Participatieraad sociaal domein  
    en de reactie van het College op die adviezen. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 6 oktober 2014. 
De griffier,             de voorzitter, 


