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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
Vaststellen van de uitgangspunten die zijn beschreven in de visienota Samen sterk in Stichtse Vecht: 
1. We gaan uit van de eigen kracht van inwoners, het inzetten van ieders kwaliteiten voor de 

samenleving en voor participatie van de inwoners.  
2. Preventie gaat voor professionele ondersteuning. Vroegtijdig signaleren draagt hiertoe bij. 
3. De gemeente zorgt voor een springplank en een vangnet. 
4. De toegang tot voorzieningen en activiteiten is dichtbij. 
5. De vraag van de inwoner staat centraal: één gezin, één plan. 
6. Het totale aanbod van ondersteuning is toegankelijk, dichtbij, vraaggericht, integraal, flexibel en 

vernieuwend. 
 

 
Samenvatting 
 
De komende jaren staat de gemeente Stichtse Vecht voor de uitdaging om het sociale domein 
anders in te richten. De uitgangspunten hiervoor zijn beschreven in het visiedocument Samen sterk 
in Stichtse Vecht.  
Er is een aantal bewegingen gaande die een unieke kans biedt tot realisatie van een omslag:  
- Transities; 
- Eigen kracht en wederkerigheid; 
- Besef bij instellingen en organisaties; 
- Welzijn Nieuwe Stijl en De Kanteling (in de Wmo); 
- Bezuinigingen. 
 
 
Bijlagen 
1. Visiedocument Samen Sterk in Stichtse Vecht, visie op het sociaal domein in de gemeente 

Stichtse Vecht. 
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- Transities 
 Het Rijk heeft besloten om de verantwoordelijkheid voor onderdelen van het sociaal domein 

(zorg, welzijn en werken) over te hevelen van Rijk en provincie naar gemeenten. De gedachte 
hierachter is dat gemeenten de behoeften van de inwoners het beste kennen, evenals de lokale 
situatie. Dat gemeenten in staat zijn de eigen kracht en mogelijkheden van burgers en hun 
sociale netwerk aan te spreken en maatwerk in de directe omgeving te realiseren. Daarom 
worden de komende jaren drie belangrijke transities doorgevoerd: de Wet werken naar 
vermogen, de extramurale begeleiding van de AWBZ naar de Wmo en de gehele jeugdzorg. 

 Voor het eerst krijgt één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het hele sociale 
domein. De transities maken het gemeenten mogelijk dwarsverbanden te leggen tussen de 
Wmo/Awbz, de jeugdzorg en de Wet werken naar vermogen.  

- Eigen kracht en wederkerigheid 
 Er is een brede maatschappelijke consensus dat het ‘anders moet’, en wel in die zin dat er 

(meer dan voorheen) vooral moet worden gekeken naar de mogelijkheden en kansen die 
mensen hebben om problemen zelf en samen met hun omgeving aan te pakken. Dit betekent 
dat er binnen de samenleving meer onderlinge ondersteuning gegeven zou moeten worden. 
Deze beweging wordt gevat onder het begrip ‘Civil Society.’ 1 

 
- Besef bij instellingen en organisaties 
 De aanbodgerichte benadering, die veel aanbieders van zorg en welzijn nog altijd hanteren, is 

niet meer van deze tijd. In toenemende mate wil de klant de regie, de ondersteuningsvraag van 
de klant is leidend en professionals moeten ‘er op af’ kunnen om de ondersteuning snel en 
daadwerkelijk te realiseren, zonder allerlei beperkende regels en protocollen. Het belang van de 
klant moet voorop staan en niet dat van de organisatie en ongewenste financiële prikkels.  

 
- Welzijn Nieuwe Stijl en De Kanteling (in de Wmo) 
 Het stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl is bedoeld om de werkelijke potentie van de 

Wmo te benutten, voor wat betreft maatwerk, verbinden en integraliteit. Het biedt via 8 
zogenaamde bakens2 aanknopingspunten voor een kwaliteitsontwikkeling van de welzijnssector 
en voor de rol van de gemeente als opdrachtgever. 

 Met De Kanteling in de Wmo wordt beoogd de compensatieplicht in de Wmo dusdanig anders in 
te vullen dat inwoners echt mee kunnen doen. Dit vraagt een andere benadering van klant én 
gemeente. Er moet meer tijd worden ingeruimd voor het eerste (keukentafel) gesprek, er moet 
nadrukkelijk gekeken worden naar wat de klant nog wel kan en het resultaat van de 
ondersteuning moet duidelijk in beeld worden gebracht.  

 De principes van Welzijn Nieuwe Stijl en De Kanteling lopen als een rode draad door dit 
visiedocument. 

 
- Bezuinigingen 
 We staan voor een ongekende bezuinigingsoperatie. Niet alleen moet het raadsbesluit over de 

gemeentelijke Strategische heroverweging worden uitgevoerd tot en met 2015, maar ook het 
kabinet heeft grote bezuinigingen aangekondigd. In ieder geval gaan de transities ook gepaard 
met flinke bezuinigingen en efficiencykortingen vanuit het Rijk.  

 

                                                      
1  Samenleving waarin mondige burgers vooral zelf (zonder tussenkomst van politieke partijen en niet gerelateerd aan de 

markt) voor hun belangen en idealen opkomen, al of niet door zich te organiseren. 
2  1. Gericht op de vraag achter de vraag; 2 Gebaseerd op de eigen kracht van de burger; 3. Direct erop af; 4. Formeel en 

informeel in juiste verhouding; 5. Doordachte balans tussen collectief en individueel; 6. Integraal werken; 7. Niet 
vrijblijvend, maar resultaatgericht; 8. Ruimte voor de professional. 
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We zijn er van overtuigd dat we samen een sterk Stichtse Vecht zijn. Het is onze rol om ieders 
kwaliteiten te activeren en in te zetten, voor zichzelf, voor zijn/haar thuissituatie én voor anderen. We 
leven als mens naast mens. Samen staan we sterker.   
 
Gezien het grote maatschappelijke en financiële belang van de transities worden de 3 transities 
vanuit een gezamenlijke aanpak en visie opgepakt. 
 
De uitgangspunten van de gemeentelijke visie zijn beschreven in bijgaand document ‘Samen Sterk in 
Stichtse Vecht.’ In dit document wordt de toekomstvisie op het sociale domein van Stichtse Vecht 
gepresenteerd. Tevens gaat dit document in op de rol van de gemeente bij de realisatie hiervan, de 
financiële gevolgen en de aanpak van dit verandertraject. 
 
 
29 mei 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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