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Concept Beleidsplan sociaal domein ML-West 2020-2023

Voorstel
1. Het concept beleidsplan sociaal domein Midden-Limburg West 2020-2023 vast te

stellen.
2. In te stemmen met de in dit voorstel opgenomen inspraakprocedure.

Inleiding
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor verschillende beleidsterreinen binnen het sociaal
domein. De drie gemeenten Leudal, Nederweert en Weert hebben een samenwerking op
het vlak van beleid en (gedeeltelijke) uitvoering van het sociaal domein. Deze
samenwerking is vastgelegd in een convenant.

De bestaande, afzonderlijke beleidsplannen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(2015), de Participatiewet en de Jeugdwet lopen af per 2020. De drie samenwerkende
gemeenten (in Midden-Limburg west)) hebben de ambitie opgepakt om voor de
aankomende beleidsperiode één integraal beleidsplan voor het sociaal domein op te
stellen. Dit plan is in concept gereed en de inspraakprocedure kan gestart worden.

Beoogd effect/doel
Inwoners en maatschappelijke organisaties inspraak mogelijkheden bieden op het beleid
van het sociaal domein

Argumenten
7.1 Een regionaal én integraal plan is een togische vervotgstap in de transformatie van het
sociaal domein
In dit beleidsplan wordt verder richting gegeven aan de reeds ingezette verandering van
het sociaal domein. Verandering van het sociaal domein is nodig om een aantal
maatschappelijke effecten te bereiken.
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De maatschappij verandeft door ontwikkelingen zoals andere opvattingen over de inzet
van ondersteuning (van "zorgen voor" naar meedoen), de vergrijzing, ontgroening,
digitalisering en krapte op de arbeidsmarkt.
Vanwege deze veranderingen is er inhoudelijke urgentie om in het sociaal domein anders
te gaan werken en organiseren. Er is een andere rolverdeling nodig tussen inwoners,
maatschappelijke instellingen en de overheid. Inwoners krijgen een grotere eigen rol en

verantwoordelijkheid. Gemeenten rlragen claaraan bij door het stimuleren van de eigen
mogelijkheden, mee kunnen dcen en vitaliteit van inwoners. Tel,ens door te investeren in

preventie, lichte en nabije ondersteuning en meer ruimte voor innovaties. Tegelijkertijd is

de gemeente het vangnet voor alle (kwetsbare) inwoners met een
ondersteu n in gsbehoefte.
Daarnaast is er een financiële urgentie, de hoge (stijgende) zorgkosten in het sociaal
domein zijn op termijn niet houdbaar. Als we ervoor willen zorgen dat ondersteuning in de

toekomst voor inwoners betaalbaar blijft, is verandering noodzakelijk.

Het beleldsplan heeft één overstijgencle irrLegrale visie. Door de verbindilrg te nraken
tussen de verschillende beleidsterreinen komen we tot nieuwe slimmere manieren van
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wordt ingegaan op de wijze waarop we de komende jaren gefaseerd gaan sturen op

effecten en de thema's waarop de komende jaren de focus zal liggen.

2.7 Een inspraakprocedure wordt toegepast
De inspraakprocedure start op 3 juli 2019 met publicatie (via digitaal gemeenteblad).
Op 14 augustus 2019 eindigt de inspraakprocedure.
Nadat de inspraakprocedure is afgerond en we de adviezen hebben ontvangen van onder
andere de verschillende advies/participatieraden, kan het concept beleidsplan met de

input van de inwoners, partners en adviesraden aangeboden worden aan de
gemeenteraad ter vaststellin g.

Kanttekeningen en risico's

2.1 De inspraak vindt plaats in de zomerperiode
Het is onvermijdelijk dat inspraak in de zomermaanden plaatsvindt. Dat heeft te maken
met de procedures met betrekking tot de raadsvergaderingen in de drie gemeenten
(beoogde vaststelling in november/december 2019). We hebben daarom gekozen voor
een langere inspraakperiode: 6 in plaats van 4 weken.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Vooralsnog geen. Eventuele financiële gevolgen bij de implementatie worden separaat aan

uw college voorgelegd bij de vaststelling van de uitvoeringsplannen.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Het beleidsplan wordt na twee jaar geëvalueerd.

Com m u nicatie/ participatie

De inspraakprocedure wordt gepubliceerd via het digitaal gemeenteblad.

Overleg gevoerd met
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Intern:
Het plan is onder aanvoering van een projectteam, bestaande uit Gonnie Poell, Jacqueline
Brouwer en Saskia Doek vanuit de gemeente Weert, tot stand gekomen met medewerking
van vele beleidsadviseurs van diverse afdelingen.
Weth. van den Heuvel.

Extern:
Beleidsteams wmo en Jeugdhulp ML-west, regiegroep sociaal domein Ml-west en
stuurgroep sociaal domein ML-West en diverse ketenpartners.
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