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Geachte raadsleden,

Het college heeft een plan van aanpak vastgesteld voor de ontwikkeling van een
Beleidsplan Sociaal Domein. In deze brief lichten wij de aanpak toe.

Aanleiding
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), taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de
Participatiewet. Voor deze laatste drie beleidsterreinen geldt dat de huidige afzonderlijke
beleidsplannen zijn vastgesteld tot en met 2019. In de afzonderlijke beleidsplannen is wel
naar afstemming met de andere beleidsterreinen gezocht. Echter door nu één nieuw plan
te ontwikkelen voor deze beleidsterreinen, wordt het (nog) beter mogelijk om maatregelen
op elkaar af te stemmen, zodat ze elkaar versterken, in het belang van onze inwoners.

Integraal Beleidsplan Sociaal Domein Midden-Limburg West
In het sociaal domein wordt intensief samengewerkt met de gemeenten Nederweert en
Leudal (onder andere gezamenlijke inkoop van maatwerkvoorzieningen). Het ligt daarom
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 van dat regionale beleidsplan die lokaal moeten worden uitgewerkt, nemen we
mee in het Beleidsplan Sociaal Domein.

Sturen op effecten
We willen in de toekomst meer kunnen sturen op effecten, ook in het sociaal domein. Om
te kunnen sturen, is het van belang om vast te leggen wat de ambities zijn. 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? Welke doelen willen we dus zien te bereiken. Welke middelen zetten we daarbij
in. En: hoe meten we deze 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.
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Betrokkenheid maatschappelijke partners, inwoners en raadsleden
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. Ook de raadsleden van de drie gemeenten zullen bij de ontwikkeling
van het beleidsplan worden betrokken.

Positieve gezondheid en de aanpak van dementie en eenzaamheid als
speerpunten
Zoals in het plan van aanpak aangegeven nemen we positieve gezondheid als
uitgangspunt in het sociaal domein. Bij het vaststellen van het plan van aanpak hebben
wij de aanpak van dementie en eenzaamheid als speerpunten benoemd.

Planning van het proces
In paragraaf 11van bijgevoegd plan van aanpak is de planning op hoofdlijnen
weergegeven. Eind april 2019 zal het concept-beleidsplan gereed zijn voor de inspraak. In
oktober 2OL9 zal het plan worden voorgelegd aan de raad voor behandeling.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Saskia Doek van de afdeling
OCSW. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0495) 57 54 87 en per e-mail via
s.doek@weert. nl.

Met vriendelijke groet,
bu rgemeester en wethouders,

G Brinkman
secretaris
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