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B E S T U U R S O P D R A C H T 

Onderwerp: Vervolg Evaluatie Toegang Sociaal Domein Oudewater 

Bestuurlijk opdrachtgever: Wethouder(s) Duindam en Kok Versie: 1.0 

Ambtelijk opdrachtgever: P.F. van de Burgt Datum: 14 februari 2019 

 

Probleemstelling  Wat is er aan de hand (in een of twee zinnen)? 

De transformatie van het Sociaal Domein is nog niet af: in de breedte (jeugdhulp, Participatiewet, 
schuldhulpverlening en Wmo) is verbetering mogelijk. Het college heeft de ambitie om in deze raadsperiode 
het Sociaal Domein verder te ontwikkelen en te verbinden met andere beleidsterreinen zoals “sport” en 
“cultuur”. 
 

Achtergrond / Aanleiding / Uitgangssituatie  Hoe manifesteert het probleem zich? 

Door de breedte van het Sociaal Domein manifesteert is de problematiek divers. Daarom hieronder een 
beschrijving op hoofdlijnen: 
 
Jeugdhulp: 

 In de Jeugdhulp moet het besef doordringen dat het niet ongewoon is om problemen te hebben.  

 Als mensen daar niets zelf aan kunnen doen, dan helpt de gemeente met de best passende voorziening. 
Daarvoor is het nodig om kwalitatief beter en intensiever samen te werken met zorgaanbieders. Cliënten 
blijven nu te lang in zorg. De uitstroom kan omhoog. 

 Preventie kan als instrument worden ingezet om de jeugd veerkrachtiger te maken. Daarvoor geldt dat 
preventie geen substitutie is voor zorg. 

 Het is nodig om beter samen te werken met andere verwijzers. Het Stadsteam moet meer in the lead. Het 
Stadsteam moet tevens opnieuw worden gepositioneerd (zie hieronder bij Wmo). 

 
Werk en inkomen: 

 Er is een groep inwoners (30-40 mensen) die al jaren zonder perspectief en adequate begeleiding in de 
bijstand zit. Daar moet de gemeente samen met FermWerk en het Stadsteam werk van maken. 

 In Oudewater is naar verwachting een groep van 210 mensen die echt problematische schulden heeft, 
maar die niet worden bereikt door de schuldhulpverlening.  

 De huidige inkomensregelingen bereiken hun doelgroep nog onvoldoende. We moeten beter kijken naar 
kinderen in armoede. 

 
Wmo: 

 De begeleiding van het Stadsteam (voorheen door Movactor) is weggevallen. Geldt ook voor Jeugd. 
Daardoor moet het Stadsteam opnieuw worden gepositioneerd. 

 In Oudewater zijn er veel activiteiten, verenigingen, stichtingen, vrijwilligers en mantelzorgers. Toch is het 
aanbod van algemene voorzieningen vaak niet laagdrempelig en vrij toegankelijk. De gemeente hanteert 
wel doelstellingen (ten aanzien van het gebruik van algemene voorzieningen), maar besteedt nauwelijks 
middelen om deze te realiseren. 

 Bij het bovenstaande punt hoort dat wij als gemeente veel vragen van de gemeenschap, maar misschien 
nog niet genoeg praten met en luisteren naar de gemeenschap. Dat moeten wij beter doen en capaciteit 
voor vrijmaken. 

 De toenemende vergrijzing vraagt een integrale aanpak op een bijpassend woningaanbod. Daarnaast zet 
het extra druk op een slinkend aantal vrijwilligers. 

 De decentralisatie van het Beschermd Wonen is aanstaande (waarschijnlijk vanaf 2021). Nu is 
centrumgemeente Utrecht nog verantwoordelijk voor deze taken (maatschappelijke/daklozen opvang en 
beschermde woonfuncties), maar deze taken gaan over naar de omliggende gemeenten zoals Oudewater. 
Dit is naar alle waarschijnlijkheid geen groot probleem voor de gemeente Oudewater, maar wel een 
relevante wettelijke ontwikkeling binnen het beleidsveld. 
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Doelstelling en Resultaat / Product  Hoe ziet de nieuwe situatie eruit (wat is er af als het af is)? 

Hieronder volgt een omschrijving van de resultaten op de korte en middellange termijn. 
 
Februari 2019 

 Na de evaluatie en het coalitieakkoord legt het college eerst het nieuwe beleidsplan voor aan de raad in de 
vorm van een Maatschappelijke Agenda (MAG). Hierin staan visie, uitgangspunten en het beleid voor de 
aankomende raadsperiode. De MAG is integraal en samenhangend. Hierin kan de raad prioriteren in het 
Sociaal Domein en kaders vaststellen van waaruit het college uitvoert. 

 In februari is de eerste analyse gereed voor de positionering van het Stadsteam: de uitkomst van de 
analyse is richtinggevend voor diverse projecten van de gemeente Oudewater, zoals de vormgeving van 
casemanagement in de toegang en de inkoop. 

 
April 2019 
De eerste actie in de uitvoering is dat het implementatiebudget (incidenteel € 250.000,- in 2019) wordt 
ingedeeld op basis van de kaders en prioriteiten van de gemeenteraad. Eventuele structurele kosten worden 
verwerkt in de Junibrief en de Programmabegroting (september). 
 
April – december 2019 
Realisatie van onderliggende projecten uit de MAG. 

 De zorg moet effectiever. Er volgen afspraken met verwijzers over samenwerking met het Stadsteam over 
jeugdhulp. Dit resulteert in een hoger percentage doorverwijzingen (nu 24,9%) van het Stadsteam. Er sluit 
een gedragswetenschapper aan in het Stadsteam. 

 De opdracht voor het inzetten van de best passende voorziening, casemanagement en nieuwe 
inkoopafspraken resulteren vanaf 2021/2022 in kortere zorgpaden door een hogere uitstroom. 

 Er is een aanpak overeengekomen met FermWerk en het Stadsteam over de begeleiding van inwoners die 
zonder perspectief en begeleiding al te lang in de bijstand zitten. Vanaf 2020 draait de werkwijze waarin 
deze groep is gesproken en nieuwe instroom een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. 

 In 2019 ligt er een plan van aanpak schuldhulpverlening om meer mensen met problematische schulden te 
bereiken die vanaf 2020 kan worden ingezet. 

 In 2019 ligt er een inventarisatie van waaruit wij intensief met inwoners en betrokken partijen hebben 
gesproken over kansrijke initiatieven voor nieuwe algemene voorzieningen in de gemeente Oudewater. 

 De gemeente Oudewater beschikt over een integrale aanpak die het mogelijk maakt dat ouderen langer 
thuis kunnen wonen. 

 
2020 
Inkoop 2021 voorzieningen Jeugd en Wmo. 
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Urgentie / Termijn Wat gaat er fout als het niet op korte termijn wordt opgelost? 
   Is er een uiterste datum waarop het resultaat behaald moet zijn? 

De inspanningsgerichte resultaten zijn gericht op 2019 en 2020. Het effect van de resultaten worden 
vermoedelijk pas gemeten in 2020, 2021 of erna. Dit komt door het meerjarige karakter van de onderliggende 
wettelijke regelingen.  
 
Daarom geldt voor de korte termijn: 

 Positionering van het Stadsteam 

 In gang zetten van de acties uit de MAG. 

 Gesprek met partners in de stad over de ontwikkeling van het Sociaal Domein. 
 
Middellange termijn: 

 Inkoop van zorg en ondersteuning in 2020 voor 2021. 
 
Lange termijn vanaf 2021/2022: 

 Meer verwijzingen door het Stadsteam 

 Kortere zorgpaden, hogere uitstroom, minder kosten 

 Meer (gebruik van) algemene voorzieningen 

 Meer gebruik van voorzieningen vanuit onder andere de Klijnsma-gelden en declaratieregelingen. Het 
inzetten op mensen met schulden leidt vermoedelijk aanvankelijk tot meer aanmeldingen voor 
schuldhulpverlening 

 Een hogere maatschappelijke participatie door inwoners die lang in de bijstand zitten. 
 

 

Beleidskaders Welk bestaand beleid geeft kaders voor de uitwerking?  
 Van welk item uit de programmabegroting / afdelingsplan is dit een invulling? 

-Eindrapportage Evaluatie Stadsteam  

-Bestuursopdracht Evaluatie toegang tot het Sociaal Domein Oudewater 

-Coalitieakkoord 

-Maatschappelijke Agenda (MAG) 

-Programmabegroting 

 

Afbakening Wat is het niet? 

Deze bestuursopdracht is niet een concrete beschrijving van alle onderliggende projecten. Het is een kapstok 
op hoofdlijnen als opdracht voor de ontwikkeling in het Sociaal Domein. 

 

Voorwaarden / Uitgangspunten / Dwarsverbanden Waarmee moet rekening gehouden worden? 

- (Blijvend) Draagvlak in de gemeenteraad van Oudewater 

-betrekken participatieraad 

-in samenspel met inwoners en organisaties beleid en uitvoering vormgeven 

-voldoende expertise en capaciteit (huidige formatie + inhuur) 

-voldoende investeringsbudget (€ 250.000,-) 

-projectgroep Ontwikkelagenda Sociaal Domein Oudewater 2019-2021 

-bestuurlijke betrokkenheid (maandelijks overleg) 

 

Lokale ontwikkelingen: 

-Ontwikkeling de Klepper tot Huiskamer van de Stad 

-Herontwikkeling Cultuurhuis 
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Kostendekking Welk budget(nr.) is beschikbaar? 

Voor deze transformatie is eenmalig € 250.000,- beschikbaar. Dit wordt enerzijds ingezet voor ambtelijke inzet 
en anderzijds voor het opstarten van projecten. Bij elk plan zal aangegeven worden hoe dit in de jaren er op 
wordt gedekt. De voortgang van de transformatie wordt maandelijks besproken in het overleg met de 
bestuurders. 

 

Risico’s Voor zover nu bekend 

-positionering Stadsteam (planning/draagvlak) 

-inkoop (planning, kosten): samenwerking in de regio en in de provincie. 

-eenmalige investering vs continuïteit (borging) 

-druk op transformatie, beschikbare middelen en tempo, als gevolg van incidenten en andere exogene 
ontwikkelingen. 
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