
Sociaal Domein
Een introductie voor nieuwe raadsleden 



• Waar houden wij ons mee bezig? 

• Ons perspectief (inwoner en opgave centraal) 

• Toelichting op paraplu-nota: integraal beleid sociaal domein

• Toelichting op de zogeheten ‘transformatie – opgave’ 

• Een schets van opgaven die onze inzet vragen

• Algemene toelichting op geldende wetgeving

• Stellingen/vragen per wetgeving waarover we in gesprek 
kunnen gaan

• Wat kan u in ieder geval het komende jaar verwachten in 
uw raad?

Programma



Waar houden wij ons mee bezig?

Inburgering

SOCIAAL DOMEIN

Onderwijs 
en 

achterstan
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Kinder-
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Publieke 
gezondheid
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De inwoner en de opgave centraal



Integraal Beleid Sociaal Domein

Alle inwoners 
ontwikkelen 

zich optimaal

Alle inwoners 
hebben gelijke 

kansen om 
mee te doen

Alle inwoners 
kunnen voor 
zichzelf en 

elkaar zorgen

Alle inwoners 
zijn langer 

vitaal, gelukkig 
en gezond

Alle inwoners 
kunnen zo lang 
mogelijk veilig 
thuis wonen

Samen met inwoners en maatschappelijke partners wil de gemeente werken aan een vitale en gelukkige 
samenleving waarin iedereen mee kan doen. Voor inwoners die (tijdelijk) hulp en ondersteuning nodig 
hebben is een vangnet aanwezig. 



Transformatie van zorg naar welzijn



• Duurzaam stelsel voor de jeugd

• Hervormingsagenda en regiovisie ‘Nabij en Passend’ met 
aandacht voor verlagen kosten, verhogen kwaliteit en domein-
overstijgende samenwerking en hulp

• Gezond meedoen

• Inflatie en koopkracht van invloed op meedoen en gezondheid

• Langer (veilig) thuis wonen

• (dubbele) vergrijzing en ambulantisering

• Crisis en herstel

• Corona

• Oekraïne

Enkele ontwikkelingen



•Jeugdwet

•Participatiewet

•Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

•Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

•Wet Publieke Gezondheid

Wat zijn onze wettelijke kaders?



Je
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• Hulp bij opgroei- en opvoedvragen

• Hulp bij psychosociale en psychiatrische problemen

• Maatregelen om de jeugd een veilige opvoeding en 
leefomgeving te geven

• Begeleiding van jongeren (>12) die een delict hebben gepleegd

• Onderzoek hulpvraag door wijkteams, huisarts, medisch 
specialist, gecertificeerde instellingen en jeugdrechter 

• Inkoop voorzieningen: zowel lokaal als regionaal (GR Jeugdhulp)

Gezond en veilig opgroeien
Zo goed mogelijk ontwikkelen



Wijkteams

• Wijkgericht
• Signaleren en adviseren
• Vraagverheldering
• Eigen kracht en netwerk
• Preventie & ondersteuning
• Zorg & Veilig
• Regievoering



• Zorgaanbieders

• Jeugd en opvoedhulp

• Maatschappelijk Werk

• Hulp voor jeugd met een beperking

• Jeugd GGZ

• Dyslexiezorg

• Veilig thuis

• Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

• Samenwerkende gemeenten Rijnmond

• Welzijn, onderwijs en Jeugdgezondheidszorg (CJG)

Wie zijn (naast de wijkteams) o.a. onze 
partners?



Pa
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w
et • Ondersteuning rondom inkomen en werk

• Hulp aan mensen met een arbeidsbeperking bij vinden en houden van 
betaald werk of vrijwilligerswerk

• Financiële ondersteuning van mensen die (tijdelijk) niet in hun eigen 
inkomen kunnen voorzien

• Het recht op bijstandsuitkering

• Bieden van oplossingen door loonkostensubsidie, proefplaatsingen, no-
riskpolis, jobcoaching, werkvoorzieningen (aanpassen werkplek)

• Onderzoek ondersteuningsvraag door ‘klantmanagers werk en inkomen’

• Inkoop voorzieningen: lokaal georganiseerd

Inwoners hebben (betaald) werk
Inwoners hebben voldoende inkomen



•Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

•Werkgeversservicepunt

•Lokale werkgevers

•Ondernemersvereniging

•Mbo-scholen

•Stichting Welzijn Albrandswaard

• Jonge Krijger

Wie zijn o.a. onze partners
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5 • Een vangnet voor inwoners die niet meer zelfstandig kunnen 

functioneren, ook niet met behulp van familie, buren en vrienden 

• Ondersteuning gericht op zelfstandig te kunnen blijven wonen en 
meedoen

• Bieden van oplossingen zoals hulp bij het schoon houden van het 
huis, hulpmiddelen, regelen van vervoer in de regio, organiseren 
van dagbesteding

• Onderzoek hulpvraag door ‘klantmanagers Wmo’

• Inkoop voorzieningen: lokaal georganiseerd

Inwoners zijn zoveel mogelijk zelfredzaam
Inwoners doen zoveel mogelijk mee



• Stichting Welzijn Albrandswaard

• Ouderenzorg

• Ouderenbonden

• Cultuurpartners

• Zorgverzekeraars

• Zorgkantoren

• Zorgaanbieders begeleiding en dagbesteding

• Zorgaanbieders beschermd wonen

• Leveranciers hulpmiddelen

• Wooncompas, Woningbouwvereniging Poortugaal, Woonzorg, 
Havensteder

• Samenwerkende gemeenten

Wie zijn o.a. onze partners
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in
g • Bedoeld voor alle inwoners met (problematische) schulden

• Hulpverlening richt zich op de duurzame aanpak en oplossing 
voor schulden en het vergroten van de zelfredzaamheid

• Met de wetswijziging per 2021 een wettelijke verplichting 
voor vroegsignalering (signalen achterstallige betalingen)

• Onderzoek hulpvraag door klantmanagers 
schuldhulpverlening en Plangroep

• Inkoop voorzieningen: lokaal georganiseerd

Duurzame aanpak schulden
Het vergroten van de zelfredzaamheid



• Plangroep

• Schuldhulpmaatje

• Voedselbank Barendrecht/Hoogvliet

• Kledingbank Barendrecht/Hoogvliet

• Wooncompas, Woningbouwvereniging Poortugaal, 
Woonzorg, Havensteder

• Energieleveranciers, zorgverzekeraars etc. 
(vroegsignalering)

• Stichting Welzijn Albrandswaard

Wie zijn o.a. onze partners
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d • Regelt de organisatie van de openbare gezondheidszorg, de 
bestrijding van infectieziekten, de jeugd- en 
ouderengezondheidszorg.

• Inzet onder andere gericht op preventieprogramma’s, 
voorlichting, vroegsignalering stoornissen, 
vaccinatieprogramma’s

• Uitvoering door de GGD en Stichting CJG Rijnmond (jeugd)

• Subsidie voorzieningen: regionaal georganiseerd (GGD en Raad 
voor Publiek Belang CJG)

Publieke gezondheid beschermen
Preventie en vroegsignalering



• GGD

• CJG Rijnmond

• Huisartsen

• Stichting Welzijn Albrandswaard (JOGG- aanpak)

• Stichting MEE (SportMEE)

• Verloskundige praktijken

• Kraamzorg

• Bibliotheek

• Sport- en cultuurverenigingen (akkoord van Albrandswaard)

• Zorgaanbieders

• Vluchtelingenwerk

• Onderwijs

Wie zijn o.a. onze partners



• Kaders stellen

• Beleidskaders (bijv. Integraal Beleid)

• Verordeningen 

• Controleren/monitoren

• Vindt uitvoering plaats en binnen budget?

• Beleidsmonitor Integraal Beleid in ontwikkeling 
(maatschappelijke effecten)

• Bestuursrapportage geeft inzicht in ontwikkelingen 
gebruik/kosten

Waar hebben wij u nodig?



• De ontwikkeling van autonome hulp- en 
ondersteuningsvragen

• Wensen om af te wijken van wettelijke termijnen of 
bepalingen

• Trends als vergrijzing en dubbele vergrijzing, 
ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, economie, of 
crises als corona en Oekraïne

• Wijzigingen in wet en regelgeving vanuit rijkswege

Wat heeft effect op onze dienstverlening?



Wat kunt u het komende jaar verwachten?
Wanneer verwacht? Onderwerp

2022 Hervormingsagenda Jeugdhulp – landelijk

2022 Wet aanpak meervoudige problematiek Sociaal Domein – landelijk

Q2/Q3 2022 Beleidsplan voor een herziening van de Participatiewet – landelijk

Q3 2022 Zienswijzen voor de begrotingen gemeenschappelijke regelingen

Q3 2022 Presentatie beleidsmonitor Integraal Beleid Sociaal Domein

Q3/Q4 2022 Ter instemming: samenwerkingsvorm beschermd wonen

Q4 2022 Via RIB informatie over de definitieve gunning aanbesteding 1. schuldhulpverlening 2. 
lokale jeugdhulp 3. Wmo hulpmiddelen

Q4 2022/ Q1 2023 Verordening Leerlingenvervoer

2022/2023 Abonnementstarief/eerlijkere bijdrage – landelijk

Q1/Q2 2023 Het wetsvoorstel Uitvoeren breed offensief (maatregelen meer mensen met 
arbeidsbeperking aan een baan) – landelijk

Q1/Q2 2023 Via RIB informatie over definitieve gunning Doelgroepenvervoer.



Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard

van :

Landelijke overheid

Uitvoering 
van wetten 
en regels

transitie

Naar :
Gemeenten



Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard

Per 1 januari 2015
WMO raad  +  cliëntenraden

Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard

Piet van Verseveld, onafhankelijk voorzitter

Werkgroepen : Jeugd en Jongerenwerk

Nelleke Poppelier en Hetty Landman

WIeP – Werk, Inkomen en Participatie

Hella van Otterloo

WMO – Wet maatschappelijke ondersteuning

Frans Kooijmans, Ella de Wolf, Gerrit Verhoeven



Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard



Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard

Visie MAA

Iedere inwoner van Albrandswaard moet zich onderdeel kunnen voelen 
van de maatschappij en daarin naar behoefte te kunnen participeren. 
Soms is daarbij een duwtje of extra ondersteuning nodig. Werk is een 
goede oplossing om zelfstandig en zelfbewust mee te doen. Zij die dit 
niet aankunnen, omdat ze geestelijk en/of lichamelijk niet in staat zijn 
om dit op te brengen, moeten hulp kunnen krijgen van de gemeente of 
eventueel van goedwillende dorpsgenoten



Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard

Onze werkzaamheden :

De MAA kijkt vanuit de inwoner/klant naar nieuw te ontwikkelen - en bestaand 

beleid. 

DE MAA geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college over nieuw beleid 

in het sociaal domein. 

DE MAA kijkt positief kritisch mee of de maatschappelijke effecten die zijn 

benoemd in het beleid daadwerkelijk worden gerealiseerd.



Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard

Protocol voor de adviezen
De vastgelegde termijn om over een beleidsstuk advies te vragen aan de MAA is minimaal 6 weken.

- Het beleidsstuk dient gestuurd te worden aan de voorzitter van de adviesraad.

- Na ontvangst bevestigt de voorzitter dit en meldt dat binnen 6 weken het advies wordt ingestuurd.

- Het advies wordt verstuurd naar de beleidsambtenaar, die het verzoek voor het advies heeft gedaan, een cc. wordt verzonden naar de betreffende 

portefeuillehouder en de regisseur.

- De beleidsambtenaar wordt gevraagd een ontvangstbevestiging te sturen en indien mogelijke een planning wanneer het stuk wordt besproken met 

de portefeuillehouder en/of in het college en/of in Beraad en Advies en/of in de gemeenteraad.

- Vanaf de datum van het verzenden van het advies door de MAA, dient de adviesraad binnen 6 weken een reactie van het college en/of 

beleidsambtenaar te ontvangen. Mocht dit door bijzondere omstandigheden niet mogelijk zijn, moet de MAA schriftelijk op de hoogte gesteld 

worden met daarbij de reden en de uiterste antwoord datum.  

- Daarna gaat het geschreven voorstel, tezamen met het advies en het antwoord van het college naar de commissie Beraad en Advies - Welzijn om 

daar besproken te worden.

- Tenslotte geeft deze commissie groen licht het voorstel in de raad te brengen om eventueel te worden besproken, dan wel als hamerstuk te dienen.

- Indien de besluitvorming bij het college ligt,  kan het zijn dat met een raadsinformatiebrief de raad  op de hoogte wordt gebracht van het advies.

Voor de ongevraagde adviezen van de MAA aan het college van B&W gelden dezelfde regels voor een reactie  binnen een periode van 6 weken.

- Het ongevraagde advies wordt verzonden naar de betreffende portefeuillehouder en een cc. naar de regisseur.

- Vanaf de datum van het verzenden van het advies door de MAA, dient de adviesraad binnen 6 weken een reactie van het college te ontvangen. 

Mocht dit door bijzondere omstandigheden niet mogelijk zijn, moet de MAA schriftelijk op de hoogte gesteld worden met daarbij de reden en de 

uiterste antwoord datum .



Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard

MAA en de gemeenteraad:
De Adviesraad treedt nooit in overleg met politieke partijen over een op 
te stellen advies. 
Het staat de raadsleden vrij om de MAA te vragen hoe zij tot een bepaald 
advies gekomen zijn.



Vragen/stellingen/discussie



Vraag - Jeugdwet

Geldt de 
jeugdwet alleen 
voor jeugdigen 

tot 18 jaar?



Antwoord: JA, tenzij…

• Uitzondering 1 – jeugdhulp in het kader van een 
strafrechtelijke beslissing

• Uitzondering 2 – de jeugdhulp valt niet onder een andere wet



Vraag - Jeugdwet

Verloopt het aantal 
verwijzingen 

jeugdhulp 
voornamelijk via de 

huisarts of het 
wijkteam?



Antwoord: beide

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Gecertificeerde Instelling

Wijkteam

Huisarts

Jeugdarts

Medisch Specialist

Rechterlijke macht

Verwijzingen/verwijzer ZIN 2021 



Stelling - Participatiewet

Bij het uitvoeren van 
de Participatiewet 

moet de focus 
liggen op uitstroom 

naar werk



Vraag - Participatiewet

Bij het uitvoeren van 
de Participatiewet 

gaan we uit van 
vertrouwen of 

controle?



Vraag – Wet maatschappelijke ondersteuning

Kan hulp vanuit 
de Wmo ook 

worden verstrekt 
aan kinderen?



Antwoord: JA

•De Wmo staat open voor hulp aan kinderen met een 
beperking 

•Gericht op het kind zelfstandig thuis te kunnen laten 
blijven wonen 

•Denk aan hulpmiddelen zoals een rolstoel of traplift 
of huishoudelijke hulp.

•Het komt weinig voor (<1% van de Wmo
verstrekkingen)



Wordt het 
abonnementstarief 

vervangen door 
een eerlijkere 

eigen bijdrage?

Vraag – Wet maatschappelijke ondersteuning



Antwoord: JA

• In het regeerakkoord is dit voornemen opgenomen

• In de kamerbrief van 28 maart van staatssecretaris Van Ooijen:

• Door het invoeren van een eerlijkere eigen bijdrage voor de huishoudelijke 
hulp wordt het gebruik van deze voorziening voor bepaalde groepen 
geremd. 

• Gemeenten krijgen na invoering een relatief hogere bijdrage in de kosten 
voor deze voorziening. 

• De komende periode zal deze maatregel met betrokken partijen worden 
uitgewerkt met oog voor de huidige druk van het abonnementstarief bij 
gemeenten in relatie tot invoeringstermijn van een eerlijke eigen bijdrage. 



Stelling - Schuldhulpverlening

Schuldenproblematiek 
leidt tot andere 

problematiek en een 
neerwaartse spiraal



Stelling – Publieke gezondheid

Gezondheidspreventie 
moet meer in 

samenhang worden 
opgepakt met 

armoedebestrijding en 
bevordering van taal- en 

basisvaardigheden




