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Publiekssamenvatting 
Het Integrale beleidsplan Sociaal Domein, 'Maatwerk voor onze inwoners' en de Integrale 

Verordening Sociaal Domein volgt uit de evaluatie van de 3 Decentralisaties (Wmo, Jeugdwet en 

Participatiewet) die op 24 februari 2020 is gepresenteerd.  

 

 

Voorgesteld besluit 
Het Integrale beleidsplan Sociaal Domein, 'Maatwerk voor onze inwoners' (2021-2025) en de Integrale 
Verordening Sociaal Domein, vaststellen. 

 

 

Aanleiding 
Op 12 november 2019 heeft uw raad de bestuursopdracht tot evalueren en herijking van de  
3 decentralisaties Sociaal Domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet), vastgesteld met parallel 
daaraan de implementatie van de Integrale Verordening Sociaal domein.  
  
Op 24 februari 2020 is de evaluatie van de 3 decentralisaties aan uw raad gepresenteerd. 
Ter voorbereiding op een nieuw beleidsplan voor het sociaal domein bent u tijdens twee 
beeldvormende raadsvergaderingen op 11 mei en 22 juni jl. geïnformeerd over de kernwaarden, 
doelstellingen en ambities voor de komende vier jaar. Hier heeft u input op kunnen geven. Tussentijds 
is uw raad op 25 mei tijdens een Webinar door de onderzoekster van de VU geïnformeerd over de 
resultaten van haar onderzoek naar de werkwijze van het wijkteam.  
 
Met de opgehaalde reacties is het Integrale beleidsplan, ‘Maatwerk voor onze inwoners’ (2021-2025) 
en de Integrale Verordening voor het Sociaal Domein, opgesteld.  

 

Belang 
Het huidige 3D Beleidsplan, Op weg naar een zorgzame samenleving’ dateert van 22 oktober 2014 en 
is achterhaald. Met het nieuw Beleidsplan leggen we vast wat we de komende vier jaar willen 
bereiken binnen het sociaal domein. Dit overeenkomstig de Wmo, Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening en de Jeugdwet waarin is bepaald dat de gemeente een beleidsplan Jeugd en 
Wmo moet vaststellen.  
Met een nieuwe Integrale Verordening worden bestaande verordeningen overzichtelijk in één 
verordening opgenomen en sluiten we aan op het integraal werken van het wijkteam.  

 

Centrale vraag 
Wat willen we de komende jaren bereiken binnen het sociaal domein en welke acties zijn nodig om 
die ambities te realiseren en monitoren?  
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Beoogd effect voor samenleving 
In het Integrale Beleidsplan staan de doelen en ambities voor 2021 tot en met 2025 vermeld op de 
verschillende onderdelen van het sociaal domein.  

 

Kader 
• 3D Beleidsplan, Op weg naar een zorgzame samenleving’ dateert van 22 oktober 2014; 
• Bestuursopdracht van 12 november 2019 
• Evaluatieonderzoeken: 

o Clientervaringsonderzoek van I&O Research van augustus 2019 
o Uitkomst van het onderzoek van de VU Amsterdam naar de ‘Werkwijze van het wijkteam 

in de gemeente Schagen’ 
o Factsheets van het intern onderzoek 

• De Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en alle wetten en verordeningen binnen het sociaal domein 
zoals vermeld in de Integrale verordening. 
 

Argumentatie 
Integraal beleidsplan  
Uit de evaluatie van de 3 decentralisaties Sociaal domein blijkt dat het bestaande beleidsplan is 
achterhaald en onvoldoende antwoord geeft op de taken waar we de komende 4 jaar voor staan.  
Met nieuwe ‘Integrale Beleidsplan Sociaal Domein, Maatwerk voor onze inwoners’ verwachten we 
antwoord te geven op de vraagstukken waar we de komende 4 jaar voor komen te staan. Wat zijn 
de doelstellingen en ambities en met welke activiteiten en acties gaan we deze bereiken? Om te 
monitoren of we deze ambities bereiken, hebben we indicatoren en kengetallen opgenomen.  
 
De indicatoren en kengetallen zijn nog niet helemaal compleet. De komende maanden gaan we ze 
verder verfijnen en onze registratiesysteem erop aanpassen zodat op 1 januari 2021, gelijk met de 
inwerkingtreding van de verordening en het beleidsplan, de gegevens geregistreerd kunnen worden.  
Het complete overzicht van indicatoren en kengetallen presenteren we in het voorjaar 2021 aan de 
klankbordgroep van de raad, waarna deze vastgesteld kan worden.  
 
Integrale Verordening 
De integrale verordening is enerzijds een juridische vertaling van het beleidsplan en anderzijds 
faciliteert deze verordening het integraal werken. Met dit laatste wordt het volgende bedoeld.  
De wereld van het sociaal domein is ingrijpend veranderd. Het sociaal domein heeft een ware 
transformatie ondergaan, waardoor de bestaande verordeningen en routines niet meer voldoen. Het 
recht op een individuele regeling of voorziening staat niet meer centraal, maar de individuele 
behoefte van de inwoner.  
Daarmee is de relatie tussen overheid en inwoner veranderd. Voorheen waren aanspraken concreet 
benoemd en juridisch afdwingbaar. In de nieuwe wetgeving (Wmo 2015 en Jeugdwet) is dit ruimer 
geformuleerd: maatwerk is het devies. De consulenten moeten tijdens het keukentafelgesprek tot dat 
maatwerk komen. Zij worden geacht beslissingen te nemen die zijn toegesneden op de individuele 
situatie van de inwoner. De gemeente Schagen verlangt van haar professionals dat zij mogelijk 
maken wat nodig is.  
De  nieuwe wetgeving, waarin alles ruimer is geformuleerd, geeft daar geen direct antwoord op.  
De integrale verordening probeert dit antwoord te bieden. De verordening is een hulpmiddel om het 
leveren van maatwerk en integraal werken mogelijk te maken.  
De integrale verordening gaat uit van de vraag van de inwoner en kijkt naar het effect. De visie en de 
kernwaarden van de gemeente staan centraal. Met andere woorden, waar staat de gemeente 
Schagen voor en wat vindt zij belangrijk? Met deze integrale verordening wordt het maatwerk 
verankerd in het gemeentelijk beleid. Van willekeur is geen sprake en wordt het ultieme doel bereikt:  
mogelijk maken wat nodig is. 
 

Maatschappelijk draagvlak 
Voor de evaluatie zijn ervaringen opgehaald bij cliënten, consulenten en aanbieders:  

 Voor het Clientervaringsonderzoek van I&O Research zijn alle cliënten van de Wmo, 
Jeugdwet en Participatiewet in de gelegenheid gesteld om schriftelijk ervaringen te delen. 
Daarnaast zijn dertig cliënten in de gelegenheid gesteld hun reactie mondeling toe te 
lichten.  

 De VU heeft voor hun onderzoek in totaal 45 cliënten, consulenten en aanbieders gesproken 
en ervaringen opgehaald.  

 Gedurende het gehele traject ter voorbereiding van het beleidsplan en de verordening zijn 
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de Cliëntenraad Participatiewet en de Adviesraad Wmo&Jeugd meegenomen en in de 
gelegenheid gesteld tussentijds reacties en input te geven. De verschillende beeldvormende 
raadsvergadering hebben zij als deelnemer of toehoorder, bijgewoond.  

 Op 22 augustus hebben de Adviesraad Wmo&Jeugd en de Cliëntenraad Participatiewet 
ieder afzonderlijk hun advies uitgebracht. Waar mogelijk is het advies overgenomen in de 
stukken. Indien niet mogelijk, is het onderbouwd in een reactie aan de adviesraden.   

Het beleidsplan en de verordening zijn in een co-creatie tussen beleid en het wijkteam tot stand 
gekomen.  

 

Financiële consequenties 
Binnen het sociaal domein hebben we enerzijds te maken met schaarse middelen en anderzijds met 
een verwachte toename in de behoefte aan ondersteuning als gevolg van externe ontwikkelingen.   
Mochten er als gevolg van externe ontwikkelingen op onderdelen extra aandacht nodig zijn, dan 
informeren wij u daar tijdig over zodat daarover een politieke afweging gemaakt kan worden.  
  
De in het beleidsplan opgenomen ambities betreffen geen grote aanpassingen, meer het verleggen 
van accenten.  
Het ‘Meedoenbudget 65-plussers’ krijgt een plek in het beleidsplan en de verordening en wordt 
budgettair in de begroting 2021 hersteld. Dit naar aanleiding van het amendement van uw raad. De 
kosten voor de sociale kaart worden gedekt uit bestaande uitvoeringslasten omdat verwacht wordt 
dat de kosten voor communicatiemiddelen lager zijn met de invoering van de sociale kaart. Mocht 
dit anders blijken, dan komen wij daar bij de eerstvolgende tussenrapportage op terug.  

 

Communicatie van het besluit 
Het Integraal Beleidsplan en Integrale Verordening moeten op de gebruikelijke manier gepubliceerd 
worden op de website van de gemeente Schagen en is digitaal beschikbaar. De Verordening wordt 
ook gepubliceerd via Overheid.nl. 

 

Realisatie van het besluit 
In het beleidsplan staat per hoofdstuk aangegeven welke acties er ondernomen worden om de 
geformuleerde ambities te realiseren. De integrale verordening is per 1 januari 2021 van kracht.  
In de jaarrekening 2021 geven we een eerste terugblik. Daarbij is het belangrijk te realiseren dat de 
resultaten voor het Clientervaringsonderzoek over 2021 pas beschikbaar zijn in 2022.  
 
Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

o Integraal Beleidsplan Sociaal Domein: ‘Maatwerk voor onze inwoners’ 2021-2025 

o Integrale Verordening Sociaal Domein 

o Advies van de Adviesraad Wmo&Jeugd van 22 augustus 2020 

o Schriftelijke reactie op het advies van de Adviesraad Wmo&Jeugd  

o Advies van de Clientenraad Participatiewet van 22 augustus 2020 

o Schriftelijke reactie op het advies van de Clientenraad Participatiewet 

 


