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Onderwerp
Plan van aanpak Beleidsplan Sociaal Domein.

Voorstel
1. Bijgevoegd'Plan van aanpak ontwikkeling Beleidsplan Sociaal Domein'vast te stellen;
2. Voor 2018 € 3.200,- en voor 2019 6.400,- beschikbaarte stellen voor het aandeel van
de gemeente Weert in de geraamde kosten van dit plan van aanpak;
3. De raad te informeren via bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief.

Inleiding
De gemeenten zijn al jaren verantwoordelijk voor diverse beleidsterreinen op het vlak van
het sociaal domein: gezondheidsbeleid, welzijnsbeleid en veiligheid. Sinds l januari 2015
zijn hieraan toegevoegd de Jeugdhulp (inclusief de afstemming Jeugdwet-Passend
Onderwijs), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet.
Voor deze laatste drie beleidsterreinen geldt dat het huidige beleid is vastgesteld tot en
met 2019. Op deze beleidsterreinen wordt intensief samengewerkt met de gemeenten
Nederweert en Leudal (onder andere gezamenlijke inkoop van maatwerkvoorzieningen).

Beoogd effect/doel
Door het plan van aanpak vast te stellen kan het traject om te komen tot realisatie van
een integraal Beleidsplan Sociaal Domein voor de drie Midden-Limburg-West gemeenten
(Leudal, Nederweert en Weert) worden gestaft.

Argumenten
1.1 Er wordt één integraal beleidsplan opgesteld voor het sociaal domein.

Sinds de decentralisatie per 1 januari 2015 van taken op het gebied van Jeugdhulp,
Wmo en Participatie is gewerkt met afzonderlijke plannen per beleidsveld, waarin op
onderdelen wel de samenwerking met andere beleidsvelden is gezocht. Met dit plan
van aanpak ontwikkelen we een integraal Beleidsplan Sociaal Domein met één visie
die alle beleidsvelden overstijgt. Het beleid vormt een logisch geheel en helpt bij het
realiseren van de ambities. De brede benadering vanuit het gedachtengoed van de
positieve gezondheid wordt als basis genomen (zie bijlage l van het plan van aanpak).
In het projectteam dat de ontwikkeling van het beleidsplan zal coördineren, is elk
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beleidsveld (Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet) vertegenwoordigd via een
beleidsadviseu r.

1.2 Het beleidsplan is een gezamenlijk plan voor Leudal, Nederweert en Weert.
Gelet op de samenwerking in het sociaal domein ligt het voor de hand om het nieuwe
beleidsplan met de drie gemeenten gezamenlijk te ontwikkelen. Zowel het huidige
Wmo-beleidsplan als het huidige beleidsplan Jeugdhulp zijn gezamenlijk opgesteld.
Voor de participatiewet geldt Midden-Limburg als arbeidsmarktregio en is het beleid
vastgelegd in een'Regionaal beleidsplan'. De onderdelen die lokaal moeten worden
uitgewerkt, nemen we mee in het Beleidsplan Sociaal Domein. In het projectteam dat
de ontwikkeling van het beleidsplan zal coördineren, is elke gemeente
veftegenwoordigd via een beleidsadviseur.

1.3 Het beleidsplan wordt samen met inwoners en maatschappelijke partners opgesteld.
In het sociaal domein is de gemeente niet de enige actor. Het is daarom belangrijk om
samen met maatschappelijke partners en inwoners te bepalen wat de inhoud van het
beleid moet zijn. De transformatie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving
is immers een gezamenlijke opdracht. Bovendien hebben partners en inwoners soms
een andere kijk op knelpunten en oplossingen. Samen beleid maken leidt naar
verwachting tot een beter resultaat. Met name bij het opstellen van de
uitvoeringsplannen zu llen inwoners nadrukkel ijk worden betrokken.

1.4 Sturen op effecten is een speerpunt in het Programma 2018-2022 "Weert koerst op
verbinding".
Om te kunnen sturen op effecten, is het van belang om vast te leggen wat de ambities
zijn op het sociaal domein. Voor het integrale beleidsplan Sociaal Domein bundelen we
bestaande kaders tot één eenduidig kader (visie) voor het hele sociale domein. Welke
maatschappelijke effecten willen we bereiken? We hanteren daarbij de volgende
structuur:
a. Wat willen we bereiken, welke thema's zijn daarbij belangrijk (wat doen we al, wat
gaat goed, wat moeten we veranderen).
b. Hoe investeren we op deze maatschappelijke effecten (oa. Positieve gezondheid,
preventie).
c. Hoe meten we de maatschappelijke effecten.
Daarbij de kanttekening dat we bij het meten en sturen op effecten nog aan het begin
staan van een ontwikkeltraject, dat we gefaseerd zullen oppakken.
Via een afzonderlijk collegevoorstel wordt u geïnformeerd over de verdere aanpak van
de eerder aangekondigde uitrol van 'sturen op effecten' (zie DJ-478615).

2. De kosten voor het opstellen van het plan worden door de drie gemeenten gezamenliik
gedragen.
De inzet van de ambtelijke organisatie wordt opgevangen binnen de reguliere
formatie. Dat geldt ook voor het tijdelijke projectteam dat wordt gevormd voor dit
traject (zie paragraaf 6 van het plan van aanpak). Er zijn kosten voorzien voor het
organiseren van bijeenkomsten met partners en inwoners. De kosten zijn geraamd op
€20.000,- en worden verdeeld via de overeengekomen verdeelsleutel (naar rato van
het aantal inwoners). Voor de gemeente Weert betreft het €9.600,- in totaal, waarvan
€3.200,- in 2018 en €6.400,- in 2019.

3. Vaststellen van het beleidsplan is een raadsbevoegdheid.
Het vaststellen van het Beleidsplan Sociaal Domein is een raadsbevoegdheid. Daarom
is het van belang de raad in een vroeg stadium te informeren over dit traject door
middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.
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Kanttekeningen en risico's
1. Risico's zijn benoemd met bijbehorende beheersmaatregelen.

De risico's bij dit traject zijn benoemd met bijbehorende beheersmaatregelen. Op dit
moment zijn er geen onoverkomelijke risico's. Het projectteam zal de risico's
monitoren en indien nodig tijdig een signaal geven aan de transformatiemanagers.

2. Relatie met lopende projecten en andere ontwikkelingen.
Hoewel de ontwikkeling van een beleidsplan Sociaal Domein een belangrijk
'markeermoment' is, staat het niet op zichzelf. Er zijn diverse lopende projecten en
ontwikkelingen die van directe invloed zijn. Hiermee zal voortdurend rekening
gehouden moeten worden. De gemeente Nederweert en Leudal zijn ook niet de enige
gemeenten waar we mee samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan Cranendonk met
betrekking tot de Participatiewet. De projecten die het betreft, zijn opgesomd in
paragraaf 5 van het plan van aanpak. Het projectteam zal de afstemming bewaken.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De kosten voor het opstellen van het plan van aanpak worden voor tweederde deel ten
laste gebracht van het uitvoeringsbudget Wmo en Jeugd en voor een derde deel ten laste
van het participatiebudget. Voorstel is om het totale bedrag van €9.600,- als volgt te
verdelen over de looptijd van het plan:

2018 2019

€ 3.200 € 6.400

U itvoeringsbudget € 2.733 € 4.267

Participatiebudget € r.067 € 2.133

Zowel bij het uitvoeringsbudget als het participatiebudget is voldoende ruimte om deze
kosten op te vangen.

Uitvoering/evaluatie
Het plan van aanpak resulteert in een concept-Beleidsplan Sociaal Domein, dat wordt
voorgelegd aan het college en de raad.

Comm u nicatie/ participatie
In paragraaf 9 is aangegeven wie bij de ontwikkeling van dit beleidsplan wordt betrokken
Dat wordt nog nader uitgewerkt in een communicatieplan.

Overleg gevoerd met
Intern: J. Brouwer en G. Poell (strategisch beleidsadviseurs Sociaal Domein), Ü. Tasim
(waarnemend teamleider Participatie), S. Brouwers (beleidsadviseur Jeugd), L. Vriens
(beleidsadviseur Wmo), P. Vos (financieel adviseur).

Extern: beleidsadviseurs gemeenten Nederweert en Leudal

Bijlage: Plan van aanpak ontwikkeling Beleidsplan Sociaal Domein
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