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Raadsvoorstel
Inleiding
Voor u ligt de nota 'Integraal Beleid Sociaal Domein Albrandswaard'. Deze beleidsnota is in de
achterliggende maanden verder ontwikkeld na inspraak van maatschappelijke partners,
vertegenwoordigers van doelgroepen en inwoners. De eerste concept versie van de nota is op 14
september 2020 in de commissie beraad en advies besproken.
Het advies van de Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard (hierna: MAA) is in de bijlage
opgenomen. De reactie op de adviezen van de MAA zijn evenals de vragen en opmerkingen van onze
maatschappelijke partners opgenomen in de reactienota in de bijlage.
Beoogd effect
Vaststelling van een 'Integraal Beleid Sociaal Domein' dat door participatie kan rekenen op brede
steun vanuit de samenleving.
Argumenten
1.1. Met het vaststellen van de nota voldoen we aan de wet
In de Wet is opgenomen dat de gemeenteraad periodiek een plan vast stelt met betrekking tot het
door het gemeentebestuur te voeren beleid (Artikel 2.1.2. Wmo 2015, Artikel 2.2 Jeugdwet). Met het
vaststellen van het Integraal beleid Sociaal Domein voldoen we aan deze wettelijke bepaling.
1.2. Deze nota kan rekenen op brede brede steun vanuit de samenleving
Deze beleidsnota is ontwikkeld op basis van in- en samenspraak met maatschappelijke partners,
(vertegenwoordigers van) doelgroepen en inwoners. Zowel in het voorstadium als na vaststelling van
de concept nota is een participatie traject doorlopen en is de nota op basis van de inspraak verder
vorm gegeven. Hierdoor kan de nota rekenen op een brede steun van uit de samenleving.
1.3. De nota is toekomst bestendig
De nota die nu is opgesteld vormt het vertrekpunt voor het realiseren van de gestelde doelen en
ambities. We zetten in op het continu verder ontwikkelen door middel van de opgavetafels die vanaf
half 2021 starten. Zo houden we in overleg met maatschappelijke partners de aansluiting op actuele
maatschappelijke ontwikkelingen en realiseren we de doelstellingen in gezamenlijkheid.
Deze integrale beleidsnota vraagt ook om een integrale aanpak in samenwerking met
maatschappelijke partners. Van de gemeente en de maatschappelijke partners wordt gevraagd om
intensief samen te gaan werken aan de maatschappelijke opgaven en te sturen op de vijf
maatschappelijke effecten. De gemeente en maatschappelijke partners staan daarmee aan de
vooravond van een ontwikkelproces waarin, aan de hand van leren, experimenteren, monitoren,
bijstellen en bijsturen, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid genomen wordt voor de lokale
maatschappelijke opgaven.
Overleg gevoerd met
Wethouder Van Ginkel, teamleiders beleid & ontwikkeling sociaal domein en maatschappelijke zaken,
management Maatschappij, het kernteam bestaande uit verschillende beleidsadviseurs, de griffie,
Beraad en Advies Welzijn, de business controller, maatschappelijke organisaties en
vertegenwoordigers van doelgroepen en inwoners.
Kanttekeningen
1.1. De nota bevat meest recente en bruikbare informatie
In de nota staat de meest recente en bruikbare informatie. Deze kan soms wat verouderd zijn. Daar
waar dat kon is ten opzichte van de conceptversie van afgelopen september de informatie
geactualiseerd. Deze nota is het vertrekpunt om de doelstellingen en ambities te gaan realiseren. Met
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data-gedreven werken als uitgangspunt blijven we ook de de komende jaren stappen zetten om onze
informatiepositie verder te verbeteren.
Uitvoering/vervolgstappen
Voor het realiseren van de in de nota gestelde doelen en ambities is het nodig om na vaststelling van
de nota een implementatie traject te starten. Direct na vaststelling van de nota door de gemeenteraad
start het implementatietraject ter uitvoering van de nota. Binnen dit implementatie traject is in ieder
geval aandacht voor de volgende zaken:





opstarten vijf opgavetafels;
vormen en opstarten monitoring;
de inspanningen prioriteren, plannen en realiseren;
de verordeningen en beleidsregels in lijn met de nota aanpassen en actualiseren.

Overlegtafels
Met oog op de andere wijze van sturing (outcomegericht) en het versterken van het partnerschap in
het sociaal domein zijn ter implementatie van deze beleidsnota verschillende stappen te zetten.
Voorop staat dat bij de inrichting van een en ander de focus op de vijf in de nota opgenomen
maatschappelijke effecten wordt aangebracht.
Bepaald zal moeten worden welke partners plaats nemen aan de vijf overlegtafels en op welke wijze
de doelgroepen van het beleid en de uitvoering hier een plaats in kunnen krijgen. Voor wat betreft de
samenstelling van deze overlegtafels geldt dat deze goed afgestemd/afgesteld moet worden met/op
de bestaande overlegstructuren.
Monitoring
Tegelijk wordt gestart met de inrichting van de monitoring en sturing; op basis van de in de nota
opgenomen prestatie-indicatoren wordt een systeem ingericht waaruit de benodigde informatie
gegenereerd kan worden om de uitkomsten van het beleid en relevante factoren kunnen worden
gemonitord en bijgestuurd. In de beleidsmonitor zijn indicatoren opgenomen waarbij als bron
burgerpeiling is weergegeven. Over de invulling van deze burgerpeiling zal het college separaat aan
deze nota een besluit nemen. Deze datagedreven manier van werken dient steeds meer zijn beslag te
krijgen.
Prioriteren, plannen en realiseren
De principes uit de nota integraal beleid sociaal domein moeten een vertaling krijgen naar de inkoop
op aanbod op het gebied van zorg, welzijn/preventie e.d. De wijze waarop de sturing op de
maatschappelijke effecten zich verhoudt tot contractmanagement en accounthouderschap binnen de
organisatie is een aandachtspunt.
In de implementatiefase zal ook aandacht zijn voor de voorwaarden voor het bieden van een
omgeving waarin sprake kan zijn van ‘lerend ontwikkelen’; door het uitvoeren van (aan de
opgavetafels te prioriteren) pilots kunnen evidence- en practice based aanpakken worden ontwikkeld
zodat het aanbod binnen het (brede) sociaal domein steeds meer effectief en efficiënt wordt. Ook
bevindingen uit ervaringen die elders in het land worden opgedaan zullen hierin een plaats krijgen.
Verordeningen en beleidsregels
Na vaststelling van de beleidsnota zal eveneens aangevangen worden met het
aanpassen/actualiseren van de hieraan gerelateerde verordeningen en beleidsregels.
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Financiën
De meeste inspanningen vanuit het 'Integraal Beleid Sociaal Domein' zullen geleverd worden vanuit
de bestaande begroting. Met onze partners houden we de huidige inspanningen tegen het licht. Zo
nodig verruilen we oude inspanningen en inzet voor nieuwe inspanningen en inzet. Daar waar dit niet
aan de orde is zal per geval de afweging via de gebruikelijke planning- en controlcyclus worden
voorgelegd.
Communicatie/participatie na besluitvorming
Na vaststelling presenteren we de Publieksvriendelijk versie van de nota in een persmoment.
Op korte termijn na vaststelling van de nota nemen we contact op met de beoogde deelnemers van de
opgavetafels. Zodat we midden 2021 rondom ieder maatschappelijk effect een ‘opgavetafel’ kunnen
vormen.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Bijlage 2 Reactienota IBSD Albrandswaard.pdf
Bijlage 1 Advies Nota Integraal beleidsplan (MAA).pdf
Nota Integraal Beleid Sociaal Domein Albrandswaard.pdf
153400 RIB beantwoording schr reactie fractie EVA op conc Integraal Beleid Sociaal Domein
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Integraal beleid Sociaal Domein

Gemeenteraad:
1 februari 2021

Zaaknummer:
153400

De raad van de gemeente Albrandswaard,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 8 december 2020,
gelet op
Geldende wet- en regelgeving Sociaal Domein.

BESLUIT:
1. De nota Integraal Beleid Sociaal Domein met bijbehorende bijlagen vast te stellen.
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