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Proces totstandkoming Transformatieagenda Sociaal Domein 

Kennisnemen van: 

Het proces om te komen tot de transformatieagenda Sociaal Domein 2017-2019. 

Inleiding: 

Uw raad heeft in uw vergadering van 29 februari 2016 aangegeven het belangrijk te vinden dat na de 
transitie van de extra taken binnen het sociaal domein, nu met voorrang de transformatie opgepakt wordt. 
Uw raad heeft behoefte aan een heldere analyse en evaluatie, herkenbare en uitgewerkte thema's die 
aansluiten bij de leefwereld van onze inwoners, een financiële vertaling van de inspanningen en een 
duidelijk en transparant proces met voldoende inbreng van de gemeenteraad. 
In deze Raadsinformatiebrief wordt inzicht gegeven in de werkwijze om te komen tot deze 
transformatieagenda. 

Wettelijk kader 
Het Integrale beleidsplan Sociaal Domein 2015-2016 loopt eind 2016 af. Gemeenten zijn verplicht om 
iedere vier jaar een (beleids)plan op te leveren en zich aan de inwoners te verantwoorden over de 
inspanningen. Voor onze gemeente wordt voor de komende drie jaar een transformatieagenda opgesteld 
en voorgelegd aan uw raad. Tevens worden de verordening en beleidsegels Wmo en Jeugdhulp 
aangepast. 



Onderwerpen transformatieagenda 
1. Preventief werken 

Voor de verschillende doelgroepen binnen het sociaal domein is preventief werken noodzakelijk. Door meer 
inzet te geven bij het voorkomen van problemen kunnen we mogelijk voorkomen dat inwoners te laat hulp 
en ondersteuning vragen en problemen verergeren. Doel van de transitie is laagdrempelig en lokaal 
problemen oplossen. Uiteindelijk voorkomen we hiermee ook duurdere tweede lijnszorg. Het voorkomen 
van eenzaamheid, (extra) ondersteuning voor mantelzorgers en het daarbij het voorkomen van 
overbelasting, voorkomen van schooluitval bij jongeren en het voorkomen van schulden zijn onderwerpen 
die nader uitgewerkt worden. 

2. Meedoen voor iedereen 
Binnen het sociaal domein is participatie in de samenleving van groot belang. Niet alleen voor inwoners met 
een hulp- of zorgvraag, maar ook voor "gezonde" inwoners. Immers, de participatie samenleving vraagt iets 
van ons allemaal, ledereen kan op zijn eigen manier iets bijdragen. 
Uw raad heeft al eerder aangegeven dat voorkomen moet worden dat vrijwilligers overbelast worden en 
inwoners zich afwenden van de samenleving. Werk, scholing en een dagstructuur zijn belangrijk. 
Bij het onderdeel Meedoen wordt uitgewerkt waar extra inspanningen nodig zijn met en vanuit het 
bedrijfsleven, met en binnen vrijwilligersorganisaties en waar we onze inwoners willen betrekken bij de 
transformatie. 

3. Toegang tot ondersteuning 
De toegang naar hulp- en ondersteuning in onze gemeente is ondergebracht bij Welzijn Oudewater. Binnen 
het stadsteam werken verschillende organisaties samen. Inwoners weten de weg naar het stadsteam heel 
goed te vinden. 
Deze samenwerking kan uitgebouwd worden tot een knooppunt van de Oudewaterse samenleving waarin 
vrijwilligers en professionals samenwerken en elkaar vinden. Weten van elkaar wat er speelt, vroegtijdige 
inzet en bijstellen als het nodig is. 

Besluitvorming in gemeenteraad 2016 
De volgende onderwerpen worden naar de gemeenteraad gebracht voor vaststelling 
Beleidsplan schuldhulpverlening/minimabeleid 16 juni 2016 in gemeenteraad. 
Voortzetting inzet jongerenwerker verbonden met het stadsteam, 3e kwartaal in gemeenteraad. 
Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en Jeugdhulp, afgerond voor 1 juli 2016, 3 e kwartaal ter kennisname 
naar de gemeenteraad. 
Alcohol en drugs, preventie aanpak nav. aanvullende onderzoeken en toetsen aanpak ervaringen andere 
gemeenten, 4 e kwartaal in gemeenteraad. 

Planning en besluitvorming Transformatieagenda 2017-2019 
De planning voor de Transformatieagenda 2017-2019 is als volgt: 
Ophalen kaders, doelstellingen en input gemeenteraad, 29 februari 2016 besproken in Forum. 
Proces Transformatieagenda, vaststelling RIB door college op 24 mei 2016. 
Ophalen input Participatieraad, maatschappelijke organisaties en inwoners, start mei 2016, afgerond 3 e 

kwartaal 2016. 
Vaststelling Transformatieagenda 2017-2019, 27 oktober 2016. 
Vaststelling aangepaste verordeningen en beleidsregels Wmo en Jeugd, 27 oktober 2016. 

Kernboodschap: 

Na decentralisatie van de extra taken binnen het sociaal domein is transformeren noodzakelijk. Met de 
geschetste werkwijze in aanloop naar de vaststelling van de Transformatieagenda 2017-2019, zijn de 
raadsleden geïnformeerd over het proces. 
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Vervolg: 

Bijlagen: 

Het college van burgemeester en wethouders 

De secretaris De burgemeester 

mr. drs. P Verhoeve 
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