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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 19 december 2016 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 7 december 2016 

Nummer :  59 

Onderwerp :  Beleidsplan Sociaal Domein 2017 - 2020 

Bijlage(n) :  1.  Beleidsnota Sociaal Domein 2017-2020 

2.  Ambities 

3.  Concept-raadsbesluit 

Steller advies :  M.G. IJlst 

   

   

   

Samenvatting :  De gemeente heeft de verplichting om periodiek een 

beleidsplan te maken. Voor de komende beleidsperiode  

2017 - 2020 hebben wij gekozen voor een integraal 

beleidsplan Wmo, Jeugd, Participatie en Gezondheid. Wij 

hebben de nota geschreven vanuit de visie van posit ieve 

gezondheid van Machteld Huber en zetten hierin de li jnen 

voor de komende vier jaar uit.  

   

Voorgestelde beslissing :  Het beleidsplan Sociaal Domein 2017 - 2020 vaststellen 
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Aanleiding 

Periodiek dient elke gemeente een beleidsplan Wmo, Jeugd en Gezondheid vast te stellen. 

De huidige nota Wmo en Lokaal Gezondheidsbeleid loopt in 2016 af. Wij leggen dit integrale 

beleidsplan Sociaal Domein ter vaststell ing aan u voor.  

 

Proces 

De beleidsontwikkeling Sociaal Domein  2017 – 2020 is gestart in mei 2016 met de kader-

brief aan uw raad. In de loop van het proces zijn  de Adviesraad Sociaal Domein, de jonger-

raad, collega’s ,  het maatschappeli jk middenveld en clienten betrokken. De input van een 

ieder is beoordeeld en veelal ook verwerkt.  

 

Inhoud 

De beleidsnota stoelt op 2 verbeeldingen: Het beeld van de Harense Rotonde en een over-

zicht van de te realiseren maatschappelijke effecten. Deze effecten zijn vertaald in SMART 

doelen en gegroepeerd naar Preventie, Civil Society en Be drijfsvoering. Het realiseren van 

de SMART doelen betekent dat is bijgedragen aan de realisatie van de maatschappelijke 

effecten. De tekst in het beleidsplan zelf geeft een toelichting op deze 2 verbeeldingen.  

Centraal in het beleidsplan staat het begrip Posit ieve Gezondheid van Machteld Huber. Ge-

zondheid is niet de afwezigheid van ziekten en gebreken maar de wijze waarop de mens 

omgaat met de fysieke, sociale en psychische uitdagingen in het leven. Hiermee onder-

steunt Posit ieve Gezondheid het beleid Sociaa l Domein: Inwoners met laag individueel wel-

zijn en weinig/geen betekenisvolle participatie stimuleren bij het ontdekken van de eigen 

mogelijkheden en waar nodig ondersteunen met algemene en/of maatwerkvoorzieningen.  

 

Monitoring 

Door verschil lende parti jen is aandacht gevraagd voor monitoring. Wij hebben ervoor geko-

zen om de monitoring als volgt vorm te geven: 

1.   De monitor van “waarstaatjegemeente” .  Deze monitor sluit aan op indicatoren voor de be-

groting 2017 en verder 

2.   Het jaarli jks het cliëntervaringsonderzoek 

3.   Een jaarli jks kwantitatief gegevensoverzicht uit de clientbestanden Wmo, Jeugd en  

Participatie 

4.   De signalen van de WIJZ consulenten vanuit hun contacten met clienten en zorgverleners.  

5.   Periodieke contacten via contractbeheer met de gecontracteerde zorgaanbieders.  

6.   Periodieke gesprekken met de Adviesraad Sociaal Domein, de werkgroep Armoede en 

gesprekken tussen wethouder en clienten . 

 

Aansluitend aan de daarvoor geëigende momenten in de bedrijfsvoeringscyclus , zullen wij 

uw raad over de voortgang informeren. 

 

Financiën 

Gezien de financiële situatie van de gemeente Haren is dit een beleidsarme nota. Voor de 

uitvoering wordt uitgegaan van nieuw voor oud beleid en dekking zal binnen de begroting 

Programma Sociaal Domein worden gerealiseerd.  

 

Haren, 8 november 2016 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 
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