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1. Startnotitie Integraal beleidskader 
sociaal domein

Besluit college CONFORM ADVIES

Advies te nemen besluit
1. De startnotitie Integraal beleidskader sociaal domein vaststellen.
2. De raad de startnotitie Integraal beleidskader sociaal domein ter kennisname aanbieden.
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TOELICHTING

Inleiding

Aanleiding
De noodzaak voor een integraal beleidskader voor het sociaal domein komt voort vanuit verschillen
de aanleidingen en behoeftes, zoals hieronder verkort weergegeven. In de startnotitie (bijlaget) vindt 
u een meer uitgebreide beschrijving.
Bestuurlijk: zowel in het Coalitieakkoord als het Collegewerkprogramma (CWP) is de wens opgeno
men om integraal te werken binnen het sociaal domein. In het CWP wordt gesproken over een nieu
we integrale (beleids)nota sociaal domein. In het vervolg spreken we over het Integraal beleidskader 
sociaal domein.
Nieuw beleid nodig; wettelijk én op inhoud: de beleidsplannen Wmo, Jeugd en Participatie zijn opge
steld voor de periode 2015 t/m 2018. Ook de visie op het sociaal domein van onze gemeente behoeft 
een update.
Focus en koers: er is behoefte aan een document dat focus en koers geeft binnen het sociaal do
mein, aan de bestuurlijke en ambtelijke organisatie.
Daar waar nodig, integraal werken: in het integraal beleidskader sociaal domein, komt dit op twee 
manieren tot uitdrukking. Ten eerste door over de domeinen heen te kiezen voor dezelfde uitgangs
punten die focus geven. Ten tweede door in het tactisch kader te benoemen waar inhoudelijke on
derwerpen elkaar raken en/of overlappen.

Voor het opstellen van een integraal beleidskader voor het sociaal domein is een startnotitie opge
steld. Hierin wordt de aanleiding, de inhoudelijke opzet en het proces toegelicht. Deze startnotitie is 
als bijlage toegevoegd. Wij vragen u deze startnotitie vast te stellen en deze ter kennisname aan de 
gemeenteraad aan te bieden.

Argumenten
1. Wij nemen het college mee in het komen tot een integraal beleidskader sociaal domein. 

Om die reden stemmen wij de opzet en het proces met u af, voordat wij starten met het 
opstellen hiervan.

2. In de commissie Bestuur & Financiën d.d. 20 oktober 2018 is toegezegd de startnotitie ter 
kennisname aan de raad aan te bieden. Daarnaast is de gemeenteraad Stichtse Vecht ei
genaar van het Integraal beleidskader sociaal domein.

Kanttekeningen
Met het Integraal beleidskader sociaal domein stellen we een document vast waarmee we, in het 
strategische deel, een stip op de horizon zetten voor minimaal 10 jaar verder.
We zijn ons ervan bewust dat een bestuursperiode vier jaren duurt. Er zijn nu echter keuzes te ma
ken, waardoor het noodzakelijk is om verder vooruit te kijken. Keuzes in inrichtingsvraagstukken, 
waarbij het niet voor de hand liggend is, om in een volgende bestuursperiode fundamenteel andere 
standpunten in te nemen.

Uitvoering
Het proces om te komen tot het Integraal beleidskader sociaal domein staat beschreven in de start
notitie, die u vindt in de bijlage.
In het voorjaar wordt de gemeenteraad gevoed met financiële scenario’s met betrekking tot het soci
aal domein. Met deze informatie in gedachten, kunnen de raadsleden mogelijkheden en keuzes 
overwegen en afwegen wat betreft het Integraal beleidskader SD. De Kadernota 2020, die in het 
voorjaar van 2019 wordt opgesteld, is hierbij eveneens van belang.

Pagina 2 van 3



Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

Communicatie en Participatie
De startnotitie wordt, na vaststelling door uw college, ter kennisname aan de gemeenteraad aange
boden met een raadsinformatiebrief. In de startnotitie leest u hoe wij invulling geven aan participatie 
in de totstandkoming van het beleidskader. We delen de startnotitie eveneens met onze adviesraden 
en onze medewerkers.

Raadsinformatiebrief
De noodzaak voor een integraal beleidskader voor het sociaal domein komt voort vanuit verschillen
de aanleidingen en behoeftes, zoals hieronder verkort weergegeven. In de bijlage (startnotitie) vindt u 
een meer uitgebreide beschrijving.
Bestuurlijk: zowel in het Coalitieakkoord als het Collegewerkprogramma (CWP) is de wens opgeno
men om integraal te werken binnen het sociaal domein. In het CWP wordt gesproken over een nieu
we integrale (beleids)nota sociaal domein. In het vervolg spreken we over het Integraal beleidskader 
sociaal domein.
Nieuw beleid nodig; wettelijk én op inhoud: de beleidsplannen Wmo, Jeugd en Participatie zijn opge
steld voor de periode 2015 t/m 2018. Ook de visie op het sociaal domein van onze gemeente behoeft 
een update.
Focus en koers: er is behoefte aan een document dat focus en koers geeft binnen het sociaal do
mein, aan de bestuurlijke en ambtelijke organisatie.
Daar waar nodig, integraal werken: in het integraal beleidskader sociaal domein, komt dit op twee 
manieren tot uitdrukking. Ten eerste door over de domeinen heen te kiezen voor dezelfde uitgangs
punten die focus geven. Ten tweede door in het tactisch kader te benoemen waar inhoudelijke on
derwerpen elkaar raken en/of overlappen.

Voor het opstellen van een integraal beleidskader voor het sociaal domein is een startnotitie opge
steld. Hierin wordt de aanleiding, de inhoudelijke opzet en het proces toegelicht. Deze startnotitie is 
ter kennisname als bijlage toegevoegd.

Financiële paragraaf
Bij zowel het tot stand komen van het Integraal beleidskader sociaal domein als het uitvoeren daar
van, zijn de beschikbare budgetten, zoals vastgesteld in de begroting, leidend.

Juridische paragraaf
Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet hebben wij de wettelijke verplichting 
om de gemeentelijke visie en doelstellingen van beleid in een periodiek plan vast te leggen. Met het 
nieuwe integraal beleidskader sociaal domein (bestaande uit een strategisch hoofdstuk en enkele 
tactische hoofdstukken) geven wij hier invulling aan.
De huidige nota’s zijn vastgesteld voor de periode 2015 t/m 2018. Met het vaststellen van het Inte
graal beleidskader sociaal domein, voldoen wij opnieuw aan die verplichting. Wij zullen de beleidsno
ta’s met terugwerkende kracht verlengen voor het jaar 2019.

Risicoparagraaf
Een integraal beleidskader is geen garantie voor integraal werken in de uitvoering; daar is meer voor 
nodig. Hier blijven wij vanuit verschillende kanten op sturen. Het integraal beleidskader is daar één 
van.

Duurzaamheidsaspecten
Met het opstellen van het Integraal beleidskader sociaal domein stellen we toekomstbestendige uit
gangspunten vast. Ook bevordert dit het integraal werken in het sociaal domein, dat leidt tot meer 
effectiviteit en efficiëntie in de uitvoering van de taken in het sociaal domein.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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