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van Manon van Helmond

bijlagen 
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betreft Bespreken en aanscherpen opgaven, randvoorwaarden en regierol Beleidsplan Sociaal Domein

Inleiding 
De afgelopen periode is zowel regionaal als lokaal gewerkt aan het opstellen van nieuwe 
beleidsplannen Sociaal Domein. Het regionale beleidsplan is op de Drechtstedendinsdag van 3 
september tijdens de Carroussel Sociaal besproken met de Drechtraad. De volgende stap in dat 
regionale proces is dat dit voorstel samen met de uitkomsten van de Taskforce in de Drechtraad 
geagendeerd gaat worden.  

Lokaal zijn de voorbereidingen om tot een herijkt beleidsplan te komen in het voorjaar van 2019 
gestart. Nu is de tijd aangebroken om alle informatie in samenhang bij elkaar te brengen en waar 
nodig keuzes te maken. Uiteraard zal het lokale beleidsplan in lijn zijn met hetgeen regionaal is 
vormgegeven. 

Zoals u weet heeft in februari voorafgaand aan de Commissie Samenleving een beeldvormende, 
consulterende activiteit plaatsgevonden. Hier zijn uw input en beelden opgehaald t.b.v. de herijking 
van de regionale en lokale beleidsplannen Sociaal Domein. Daarbij is bij de Wmo-adviesraad, 
inwoners en maatschappelijke partners door middel van een inwonersparticipatietraject en een 
conferentie input opgehaald over de lokale invulling van het beleid. Het totaal van deze opbrengsten 
willen wij ten behoeve van het opstellen van het lokale beleidsplan met u delen. De verslagen van 
zowel de consulterende werksessie met raadsleden als van de conferentie en het 
inwonersparticipatietraject zijn als bijlage toegevoegd. Tevens is een factsheet met cijfers van het 
Sociaal Domein in Papendrecht als achtergrondinformatie toegevoegd. In de verdere totstandkoming 
van het plan blijven wij ook de Wmo-adviesraad actief betrekken. 

Volgende stap in de transformatie
De afgelopen vier jaar is veel bereikt in het sociaal domein in Papendrecht en de Drechtsteden. De tijd 
staat niet stil. Nieuwe ontwikkelingen vinden plaats en het beleid is aan vernieuwing toe. Verfijning en 
herijking van het beleid binnen het sociaal domein is daarnaast noodzakelijk om de volgende stap te 
zetten in de transformatie. Het is dus een logisch moment om het beleidskader te vernieuwen en een 
nieuwe geactualiseerde visie op het sociaal beleid op te stellen. Het lokale beleidsplan wordt een 
herijkt plan met een looptijd van drie jaar als opmaat naar een mogelijk breder, integraal beleidsplan 
vanaf 2023. Door dit herijkte beleidsplan te zien als 'tussenfase' is het mogelijk een flinke slag te 
maken in de transformatie. Die kost tijd, maar maakt het ook mogelijk mee te gaan in een dynamische 
omgeving, waarin wij als gemeente steeds wendbaarder zijn. Jaarlijks wordt er een 
Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein opgesteld, waarin de specifieke uitwerking van de ambities 
wordt benoemd.

Uw input is nodig
Om te komen tot een gedragen lokaal beleidsplan willen wij, naast externe partners, inwoners en 
Wmo-adviesraad, u opnieuw actief betrekken. Op basis van de uitkomsten van de beeldvormende en 
consulterende werksessie in februari, het inwonersparticipatietraject en de conferentie met 
maatschappelijke partners zijn wij tot een aantal opgaven en randvoorwaarden en tot een visie op de 
regierol van de gemeente gekomen. Dit willen wij met u delen, zodat wij uw reactie in de verdere 
uitwerking van de opgaven, randvoorwaarden en de visie op de regierol kunnen betrekken. 



Het doel van de sessie is ook om u op de hoogte te brengen van het proces en de planning rondom 
het lokale beleidsplan. 

De presentatie duurt maximaal 20 minuten en de interactieve werkvorm zal ongeveer 25 minuten in 
beslag zal nemen. 

Nicole Veuger verzorgt de presentatie en leidt de interactieve sessie. Daarnaast zijn enkele 
medewerkers van het team Maatschappelijke Ontwikkeling aanwezig.
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