
MEMO

Aan : Raad

Van : College B&W (Portefeuillehouder: Marian Uitdewilligen)

Datum : maandag 3 augustus 2020

Onderwerp : Procesvoorstel Beleidsplan Sociaal domein 

Inleiding

Tijdens de commissievergadering Samenlevingszaken d.d. 17 juni 2020 heeft wethouder 

Uitdewilligen aangekondigd met een procesvoorstel te komen voor het vaststellen van het 

beleidsplan sociaal domein en de integratie en uitwerking van ‘Grip op het sociaal domein’. In dit 

voorstel informeren wij u over het vervolgproces en de planning daarvan.

Wat heeft u gekozen bij de perspectiefnota? 

Met het vaststellen van de perspectiefnota 2021 e.v. heeft u als raad gekozen voor scenario 2+: 

het afremmen van de groei en het stabiliseren van de uitgaven. Daarmee heeft u de kaders voor 

het beleidsplan Sociaal domein vastgesteld. 

De keuze voor scenario 2+ betekent dat er structureel € 1,2 miljoen toegevoegd wordt aan het 

sociaal domein (programma 6) , maar dat er ook c.a. € 2 miljoen bezuinigd moet worden om de 

verwachte groei op te vangen. 

Inhoudelijk heeft u vastgesteld in paragraaf 6.2. van de perspectiefnota, vast te houden aan:

 De inhoudelijke lijn uit het coalitieakkoord ‘voorkomen staat voorop’. 

 Maatregelen te nemen om de groei in het sociaal domein af te remmen, dit betekent:

o toe naar een overzichtelijk zorglandschap met minder aanbieders;

o een scherpere indicatie tot maatwerk;

o een heldere definitie wat de gemeente vergoedt en wat tot ‘het gewone leven’ en 

de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners behoort;

o blijven investeren in preventie dat aantoonbaar werkt in Noordoostpolder. 

Hoe geven we verder invulling aan het gekozen scenario?

De uitgangspunten uit scenario 2 vragen om een inhoudelijke uitwerking in het beleidsplan Sociaal 

domein. De uitkomsten vanuit de vastgestelde perspectiefnota 2021 e.v. fungeren als kader. 

Daarnaast dient de Sociale Structuurvisie 2012-2025 ook als basis voor het beleidsplan Sociaal 

domein. We streven naar een beknopt beleidsplan Sociaal domein, waar verdere specifieke 

uitwerking per beleidsterrein zal terugkomen in de verschillende deelplannen. 

Besluitvorming in de raad vindt naar verwachting plaats in het 4e kwartaal 2020. In het 1e kwartaal 

van 2021 volgt het deelplan Participatie. Daarna volgen (in 2021) de deelplannen Wmo en Minima.

Na vaststelling van het beleidsplan sociaal domein wordt het maatregelenplan ‘Grip op het sociaal 

domein’ conform scenario 2+ ter besluitvorming aangeboden aan het college. Een aantal 

maatregelen zult u wellicht eerder terugzien bij de begrotingsbehandeling omdat deze gaan over 



2021. Echter, het grootste deel van de maatregelen zullen pas geëffectueerd worden vanaf 2022 en 

komen later terug.

Welke stappen zien we voor ons?

1. Procesvoorstel Beleidsplan Sociaal domein.

2. Inspiratiebijeenkomst met de commissie Samenlevingszaken (hierna: SLZ)

3. Kaders t.b.v. beleidsplan sociaal domein bespreken en ophalen KPI’s (Kritieke prestatie-

indicatoren) zodat er voldoende basis is om te kunnen besluiten over de begroting.

4. Behandeling van de begroting waarbij enkele maatregelen conform scenario 2 en de concept-

notitie mogelijk worden ingebracht (die financieel effect hebben op 2021). 

5. Informatiesessie in de commissie SLZ over de beoogde maatregelen die volgen uit het 

vaststellen van het beleidsplan en maatregelenplan ‘Grip op het sociaal domein’. 

6. Besluitvorming beleidsplan sociaal domein door de raad.

7. Besluitvorming maatregelenplan ‘Grip op het sociaal domein’ door het college. 

Uitgaande van bovengenoemde stappen, binnen het tijdspad wat er is, willen we de kanttekening 

plaatsen dat er weinig ruimte in het proces is voor participatie met externe partijen, inwoners en u 

als raad.

Planning

Mijlpalen Wat Wie Wanneer
Mijlpaal 1 Perspectiefnota 2021 e.v. Raad 29 juni 2020

Procesvoorstel Beleidsplan sociaal domein Raad 27 augustus 2020
Inspiratiebijeenkomst en aftrap met de commissie 

SLZ

Commissie SLZ 8 september 2020

Kaders t.b.v. beleidsplan Sociaal domein bespreken 

(presentatie)

Participatieraad 21 september 2020

Kaders t.b.v. beleidsplan sociaal domein bespreken 

(presentatie) en ophalen KPI’s (Kritieke prestatie-

indicatoren)

Commissie SLZ 28 september 2020

Heidag met Strategische maatschappelijke partners 

(input ophalen)

Strategische maatschappelijk 

partners

1 oktober 2020

Adviesgesprek over beleidsplan sociaal domein 

(input en advies ophalen)

Participatieraad1 13, 14, of 15 oktober 

2020
Informatiesessie over beoogde maatregelen Commissie SLZ 27 oktober 2020
Behandeling Beleidsplan sociaal domein College 3 november 2020

Mijlpaal 2 Begrotingsbehandeling Commissie en raad 9 november 2020
Behandeling Beleidsplan sociaal domein Commissie SLZ 30 november 2020

Mijlpaal 3 Behandeling definitief beleidsplan sociaal domein Raad 14 december 2020
Informatiesessie over beoogde maatregelen Participatieraad 14 december 2020

Mijlpaal 4 Maatregelenplan ‘Grip op het sociaal domein’ College Januari 2021

NB: planning schuift op wanneer er op onderdelen vertraging plaatsvindt. 

1 Deze planning heeft als gevolg dat de participatieraad inspraak heeft over het beleidsplan en een korte reactietijd heeft.  
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