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Voorgestelde beslissing :

We verbouwen terwijl de winkel open blijft en we onze klanten nog niet kennen. Dat is het kader waarbinnen we in
2015 de transitie en transformatie van het sociaal domein in
de gemeente Haren vormgeven. Dit beleidsplan 2015 heeft
het karakter van een jaarplan, waarin we op hoofdlijnen
aangeven wat we in 2015 gaan doen. De drie onderdelen
van het sociale domein: de Wmo 2015, de Jeugdwet en de
Participatiewet pakken we integraal aan.
1. Het Beleidsplan sociaal domein gemeente Haren 2015
vast te stellen.
2. De begroting sociaal domein gemeente Haren 2015 vast
te stellen.
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Inleiding
Bijgevoegd vindt u het beleidsplan Transitie en Transformatie sociaal domein gemeente
Haren. In dit beleidsplan schetsen we de contouren waarbinnen de transitie en transformatie
van het sociaal domein in onze gemeente in 2015 plaatsvindt. De wet, de financiën en een
deel van de cliëntgegevens zijn na de zomer van 2014 bekend geworden. Ov er de financiën
is nog steeds onduidelijkheid; nog steeds worden er op landelijk niveau besluiten genomen
die van invloed zijn op het lokale budget. We verbouwen terwijl de winkel openblijft, en we
onze klanten nog niet kennen. De verordeningen Wmo en Jeugdhulp hebt u respectievelijk
in september en oktober vastgesteld. De verordening Participatie volgt in december 2014.
Dit beleidsplan borduurt verder op de uitgangspunten die wij in de Keuzenota hebben beschreven. Maatwerk, eigen kracht, ontschotting, ontjuridisering en integraliteit zijn de kaders voor de inrichting van het Sociale Domein per 1 januari 2015. De cliënt staat centraal
in deze transformatie.
Sociale rotonde en wijkteam
Hoe we gaan werken is in grote lijnen bekend. Op de Harense Rotonde gaat elke inwoner
van Haren met een hulpvraag op pad, gegidst door en/of onder regie van één van de leden
van het wijkteam. Of met een familielid, vriend of buurman. Met deze sociale rotonde is de
visie en de toekomstige wijze van werken in het sociaal domein in Haren voor de komende
jaren vastgelegd.
Opzet en inhoud beleidsplan
Zowel de Wmo 2015, de Jeugdwet als de Participatiewet verplichten de gemeenten om
4 jarige beleidsplannen te maken. Wij willen onze cliënten betrekken bij het beleid. Nu een
beleidsplan vaststellen zonder onze nieuwe cliënten te kennen, achten wij dan ook niet zinvol en niet duurzaam. Daarom heeft dit beleidsplan 2015 meer het karakter van een jaarplan. We geven in dit beleidsplan op hoofdlijnen aan wat we in de steigers hebben gezet en
wat we in 2015 gaan doen. Aan de orde komen de drie onderdelen van het sociale domein:
de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Per domein hebben we aangegeven wat
we hebben geregeld en wat nog moet worden geregeld of doorontwikkeld. Het plan wordt
afgesloten met een paragraaf over de bedrijfsvoering en een begroting voor 2015. Dit alles
op basis van de nu bekende gegevens.
Continuïteit van zorg en financiën
Ieder behoudt in 2015, of zolang de indicatie geldig is, de zorg die hij of zij nodig heeft. Dit
is geregeld in de continuïteitsarrangementen AWBZ en Jeugd (Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Groningen). Wij werken hierbij samen met de 22 andere Groninger gemeenten. Binnen deze arrangementen zijn afspraken gemaakt over continuïteit van zorg en
de budgetten voor 2015 tot en met 2017. Verder wordt samengewerkt op het gebied van de
inkoop van de bovenlokale zorgfuncties en hebben we afspraken gemaakt over (financiële)
solidariteit.
In de begroting schetsen we hoe we de beschikbare middelen voor de nieuwe taken Wmo en
jeugd in 2015 willen verdelen. Het grootste deel van de kosten zit in de inkoop van de directe zorg aan onze inwoners. Daarnaast begroten we een aantal organisatiekosten en interne
kosten voor formatie, bijvoorbeeld van het wijkteam en backoffice. Ook hebben we een
transformatiebudget opgenomen. Het pgb is de grote onzekere factor. We weten in grote
lijnen hoeveel zorg gecontracteerd is, hoeveel aanvragen pgb er in 2015 zullen zijn weten
we niet. Zeker is wel dat we binnen de financiële kaders moeten blijven.
De begroting sociaal domein (nieuwe taken op het gebied van jeugd en Wmo) sluit op circa
5,8 miljoen.
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Overweging
Er verandert veel met ingang van 2015. Het veld is complex en in beweging. Voor jeugdhulp
alleen al zijn 32 grote en 200 kleine aanbieders gecontracteerd. Deze stelselwijziging vraagt
aan alle betrokkenen, gemeente, aanbieders en niet in de laatste plaats de cliënten, een
grote inspanning in denken en doen. Dat heeft tijd nodig. Er worden nu fouten gemaakt, dat
zal in de toekomst niet anders zijn. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor dit leerproces.
In dat proces hebben wij de ambitie om een unieke Harense sociale rotonde te bouwen.
Voorstel
Wij stellen uw raad voor:
1. Het Beleidsplan sociaal domein gemeente Haren 2015 vast te stellen.
2. De begroting sociaal domein gemeente Haren 2015 vast te stellen.
Haren, 10 november 2014
burgemeester en wethouders,

mr. M.P. de Wilde,
secretaris

J.G. Vlietstra,
burgemeester

