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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
1. De organisatiekaders voor wat betreft het onderdeel Wijkteams/wijkindeling (hoofdstuk 1 t/m 

hoofdstuk 3, par. 3.3 blz. 1 t/m 10) vast te stellen. 
2. Kennis te nemen van de overige organisatiekaders (par. 3.4 hoofdstuk 6, blz. 10 t/m 20) en de 

bijlage “Sociale Wijkteams”. 
 
Samenvatting 
De gemeenteraden van de gemeenten Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp hebben besloten tot 
een intensieve samenwerking met betrekking tot de huidige en nieuwe taken in het sociale domein. In 
januari 2014 is door alle raden het gezamenlijke Visiedocument Sociaal Domein vastgesteld. In deze 
visie zijn uitgangspunten geformuleerd, die richting geven aan de ontwikkeling en uitvoering van 
beleid. De hoofdlijnen van deze visie zijn: 
• We geloven in en vertrouwen op de eigen kracht van inwoners en hun omgeving. 
• We zetten in op preventie, ondersteuning dichtbij, innovatieve oplossingen en middelen. In 

kwetsbare situaties is er een gemeentelijk maatwerk ‘vangnet’. 
• We zien de transities niet als geïsoleerde taken, maar als een transformatie binnen het hele 

sociaal domein, waarbij we maatschappelijke partners en inwoners uitdagen om de 
transformatie gezamenlijk uit te werken.  

• De gelden vanuit het rijk om de transitie vorm te geven zijn kaderstellend. 
 
Als vervolg hierop is het document ‘Visie en dienstverleningsmodel Sociaal domein’ opgesteld.  Dit 
document geeft het gewenste toekomstbeeld voor de organisatie en uitvoering van de taken in het 
sociaal domein. Doel van de notitie is een strategische uitwerking van de inrichting van het 
dienstverleningsconcept voor het sociaal domein als geheel. Er wordt ordening en structuur 
aangebracht in alle taken in het sociale domein, zodat de gemeenten als beleidsregisseur het 
speelveld integraal kunnen aansturen. In dit document zijn ook ‘leidende principes’ en ‘kernkeuzes’ 
beschreven voor de inrichting. De voor dit Organisatiekader meest relevante zijn: 
1. De gemeenten zijn altijd verantwoordelijk voor de beleidsregie.  
2. De uitvoeringsregie wordt zoveel mogelijk in het private domein belegd.  
3. De uitvoering van de voorzieningen wordt in lokaal verband (SWW) georganiseerd tenzij er 

argumenten zijn om bovenlokaal of zelfs landelijk samen te werken. 
Op basis hiervan hebben wij het organisatiekader Sociaal Domein 1 januari 2015 opgesteld. 
Bijlagen: Organisatiekaders Sociaal Domein, d.d. 2 mei 2014 + bijlage Sociale Wijkteams

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Organisatiekaders Sociaal Domein 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
1 juli 2014 
 
Werksessie 
11 juni 2014 

 

Portefeuillehouder 
Drs. J.W. Verkroost 
 
Afdeling 
Ontwikkeling 
Mail opsteller 
margreet.van.de.bilt@stichtsevecht.nl 
 
Agendanummer 
 
Registratie nummer 
-VB/14/04099 
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Organisatiekaders Sociaal Domein SWW 1 januari 2015 sluit aan op de visie en inrichting van 
het sociaal domein 
Eén van de belangrijkste pijlers voor het sociaal domein is het dicht bij huis borgen van de 
dienstverlening aan de burgers. Hiertoe is de organisatie van de sociale wijkteams cruciaal. In het 
organisatiekader is dan ook veel aandacht besteed aan de inrichting van deze teams en de 
samenstelling van de “wijken”.  
 
In december 2013 is de visie op de toegang tot het sociaal domein in de raden van de drie 
gemeenten vastgesteld. Het Sociale Wijkteam speelt een belangrijke rol in deze visie.  
Het basisuitgangspunt was en is: de inwoners worden centraal gesteld. Zij moeten de regie over het 
eigen leven voeren. De inwoner en zijn omgeving zijn zelf eigenaar van het probleem en ook primair 
verantwoordelijk voor het realiseren van een oplossing. Ondersteuning en op eigen kracht 
participeren zijn de nieuwe richtsnoeren.  
 
Niet alle inwoners zijn in staat om de regie over het eigen leven te kunnen voeren. Voor die inwoners 
organiseren wij daarom ondersteuning op maat. Het Sociaal Wijkteam is daarbij een team van 
professionals dat eerst en vooral de inwoners, mantelzorgers en vrijwilligers versterkt in de eigen 
kracht. Wanneer inwoners ondersteuning nodig hebben die niet binnen dit netwerk geleverd kan 
worden, is het Sociale Wijkteam in principe de toegang tot alle maatwerkvoorzieningen binnen het 
Sociaal Domein.  
 
Wat doen de Sociale Wijkteams? 
In het dienstverleningsmodel is beschreven dat de externe gemeenten vooralsnog de 
uitvoeringsregie gaan uitvoeren in samenwerking met professionele externe organisaties. Deze 
functie wordt neergelegd bij de Sociale Wijkteams. De Sociale Wijkteams bestaan uit hoogwaardige 
generalisten in dienst van de gemeenten en professionals die daadwerkelijk hands on, adviserend en 
beslissend onze hulpvragende inwoners helpen. Ze werken samen in een actief netwerk met 
maatschappelijke partners zoals huisartsen, mantelzorgers, vrijwilligers (organisaties), scholen, 
maatschappelijk werk, vrijwilligersorganisaties, etc.). Alle Sociale Wijkteams worden als basisprincipe 
op dezelfde manier georganiseerd. Er kunnen wel verschillende accenten worden gelegd, 
bijvoorbeeld door het opzetten van experimenten voor bepaalde doelgroepen zoals jongeren of 
ouderen.  
 
Wij leggen de lat hoog voor de medewerkers in de Sociale Wijkteams. Het zijn medewerkers die het 
hele sociale domein in grote lijnen overzien en de sociale structuur van de wijk kennen en begrijpen. 
Met een ondernemende houding komen zij achter hun bureau vandaan en werken voortaan mobiel. 
Daardoor kennen zij de inwoners en kunnen ze de ondersteuning (met hulp van bijvoorbeeld 
vrijwilligers) organiseren in de gemeenschap.  
 
Vanaf 1 januari 2015 zijn de Sociale Wijkteams operationeel volgens een groeimodel. Dat betekent 
dat de Sociale Wijkteams op die datum in de basis klaar zijn, maar nog wel verder ontwikkeld moeten 
worden.  
 
De kerntaken van de Sociale Wijkteams zijn: 
 
1. Bevorderen sociale cohesie in de wijken (‘samenkracht’): 
 Versterken van een zorgzame samenleving, bevorderen ‘eigen kracht’ en ‘samenkracht’. Deze 

taak wordt opgepakt vanuit een regierol; afhankelijk van behoeften en problematiek in de wijk 
worden in samenwerking met bestaande structuren ((sport)verenigingen, kerken, buurthuizen, 
etc.) activiteiten georganiseerd die bijdragen aan het bevorderen van de samenkracht binnen de 
wijken.  
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 Er worden duidelijke afspraken gemaakt met de maatschappelijke partners over de 
samenwerking en resultaten.  

 
2. Preventie, vroegsignalering: 
 Als problemen vroegtijdig worden gesignaleerd, kan latere escalatie van de problemen en 

beroep op dure maatwerkvoorzieningen worden voorkomen. Doordat er een netwerkorganisatie 
is, kunnen maatschappelijke partners (zoals maatschappelijk werk, kinderopvang, scholen, etc) 
eenvoudig contact opnemen met de Sociale Wijkteams als zij van mening zijn dat een 
huishouden meer behoefte heeft aan zorg.  

 
3. Bieden van eenvoudige en kortdurende ondersteuning: 
 Zoals gezegd hebben de Sociale Wijkteams een regie- en uitvoeringsrol. Deze rol wordt 

pragmatisch en altijd in het belang van de inwoners uitgevoerd. Daarom heerst er binnen de 
Sociale Wijkteams een ‘hands on mentaliteit.’ Als een huishouden met eenvoudige 
ondersteuning geholpen kan worden, dan doet de medewerker van het Sociale Wijkteam dat 
zelf. Als er sprake is van meer complexe zaken of meervoudige problematiek wordt opgeschaald 
naar maatschappelijke partners en/of specialisten (‘voorveld’ of ‘achterveld’). Of deze opschaling 
noodzakelijk is, is ter beoordeling aan de medewerkers in het Sociale Wijkteam.  

 
4. Toegang tot maatwerkvoorzieningen: 
 Het Sociale Wijkteam is in principe de toegang tot alle maatwerkvoorzieningen in het gehele 

sociale domein. Wanneer inwoners niet kunnen bouwen op de eigen kracht en het eigen 
netwerk, is er ondersteuning beschikbaar. Het is de verantwoordelijkheid van het Sociale 
Wijkteam om een maatwerkarrangement vast te stellen, waarmee inwoners zo snel als mogelijk 
weer op eigen benen participeren in de samenleving. Zo zullen bijvoorbeeld inwoners die goed 
bemiddelbaar zijn en een beroep doen op een uitkering, al snel worden doorverwezen naar het 
regionale werkbedrijf. Deze inwoners worden niet begeleid door de Sociale Wijkteams.  

 
 Voor de beoordeling en indicering zal vaak specialistische expertise nodig zijn; in dat geval 

wordt deze expertise in principe ‘ingevlogen.’ Zoveel mogelijk wordt voorkomen dat de inwoner 
naar een volgend loket wordt verwezen. De specialist brengt een zwaarwegend advies uit; het is 
de medewerker van het Sociale Wijkteam die het (ruime) mandaat heeft tot de definitieve 
beslissing.  

 
5. Eén huishouden, één plan, één aanpak:  
 Het Sociale Wijkteam is spin in het web met betrekking tot de dienstverlening door uit te gaan 

van het principe één huishouden, één plan, één aanpak.’ Het Sociaal Wijkteam handelt integraal 
door ondersteuning in samenhang te organiseren. Bij meervoudige vragen is het de 
verantwoordelijkheid van het Sociale Wijkteam om toe te zien op de vorming van een 
samenhangend plan voor het hele huishouden.  

 
Implementatie Sociale Wijkteams 
De Sociale Wijkteams actief werken samen met maatschappelijke partners en andere deskundigen in 
een netwerk.  De gemeenten zullen de regierol pakken en initiatief nemen om samen met de 
maatschappelijke partners het beschreven model van de Sociale Wijkteams verder uit te werken en 
te implementeren. Daarvoor wordt vanuit de gemeenten het overleg gezocht met de 
maatschappelijke partners. Er zullen concrete samenwerkingsafspraken worden gemaakt. Specifieke 
aandacht en afstemming geldt voor de rol en positie voor de wijkverpleegkundige (gefinancierd door 
de zorgverzekeraars), de huisartsen en maatschappelijk werk.  
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Gebiedsindeling Sociale Wijkteams 
Landelijk is er nog geen consensus over hoe omvangrijk een “wijk” van een Sociaal Wijkteam kan 
zijn. In 2015 wordt in de SWW-gemeenten gestart met een praktische benadering De ervaring zal 
leren of dit ook de meest wenselijke indeling is. Op korte termijn zal nog een quick scan worden 
uitgevoerd, waarbij ook demografische gegevens worden betrokken. Na de zomer zal de definitieve 
wijkindeling bekend worden gemaakt. 
 
De voorlopige praktische indeling is: 
 
• Maarssen-dorp, Tienhoven/Oud Maarsseveen, Bethune- en Molenpolder en Oud Zuilen 
• Maarssenbroek 
• Breukelen, Kockengen en Nieuwer ter Aa 
• Loenen,Loenersloot,Vreeland, Nieuwersluis en Nigtevecht 
• Weesp Noord 
• Weesp Zuid 
• Nederhorst den Berg 
• Ankeveen/ ’s Graveland 
• Loosdrecht 
 
Huidige pilots 
Momenteel worden binnen de 3 gemeenten al meerdere pilots uitgevoerd om te experimenteren met 
‘toegang’ en netwerkorganisaties zoals de Sociale Wijkteams (zie ook Raadsinformatiebrief 4 Sociaal 
Domein van 14 maart 2014, waarin deze pilots zijn beschreven). Bijvoorbeeld: 
- Buurtzorg Jong (Stichtse Vecht) 
- Verbinding WWB en WMO (Wijdemeren) 
- Lokale toegang en regie maatschappelijke zorg (Weesp en Wijdemeren) 
- Sociale Wijkteam Welzijn en Zorg (Stichtse Vecht) 
- Proeftuin en Strippenkaart Jeugd (alle 3 gemeenten). 
 
Deze pilots worden in de loop van 2014 getoetst aan de hierboven beschreven opzet van de Sociale 
Wijkteams. Hierbij zal ook een advies worden uitgebracht op welke wijze de pilots geïntegreerd 
kunnen worden in de te kiezen opzet van de Sociale Wijkteams. 
 
Wij kiezen voor één uitvoeringsorganisatie op drie locaties tbv de het sociaal domein  
Bekend is dat de overdracht van de taken van het sociaal gepaard gaat met een efficiencykorting van 
ca. 25%. Naast het op een inhoudelijke wijze opvangen van deze korting door het bevorderen van de 
eigen kracht, het voorkomen van ‘hoppen’ langs verschillende instellingen en loketten en het scherp 
inkopen van zorg, is het van belang om de uitvoeringsorganisatie effectief en efficiënt in te richten. 
Eén geïntegreerde uitvoeringsorganisatie en daarnaast generalistisch geordendheid moeten naast 
kwalitatieve winst ook bijdragen aan de opvang van de kortingen op het sociaal domein.  
Wij kiezen daarom voor één uitvoeringsorganisatie op drie locaties. Voor de juridische vorm van deze 
entiteit zullen wij na de zomer een besluit nemen en u informeren. Hierbij zullen de nieuwe 
mogelijkheden van de Wet Gemeenteschappelijke Regelingen (WGR) rondom samenwerking het 
gebied van bedrijfsvoering worden betrokken.  
 
Financiële paragraaf 
Exploitatiekosten 
De exploitatiekosten voor de uitvoeringsorganisatie sociaal domein zullen worden opgenomen in de 
nog op te stellen begroting sociaal domein 2015-2018. Dit betekent dan ook dat met dit voorstel nog 
geen impliciete of expliciete financiële besluiten worden genomen. Komende maanden zal door het 
college een uitwerkingsvoorstel voor de organisatie worden gemaakt inclusief een 
exploitatieberekening daarvan. 
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Deze zal worden opgenomen in de eveneens komende maanden te maken begroting sociaal 
domein. Deze begroting krijgt u integraal als onderdeel van de begroting 2015 in het najaar 
aangeboden. 
 
Inkomsten sociaal domein 
In decembercirculaire gemeentefonds 2013 is op het gebied van jeugdzorg een extra, tussentijdse 
raming bekend gemaakt van het macrobudget en de budgetten per gemeente voor 2015. Deze 
raming loopt vooruit op definitieve mededelingen in de meicirculaire 2014. 
Eind januari is een eerste inzicht geboden in het budget dat gemeenten voor 2015 ter beschikking 
krijgen voor de taken en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het wetsvoorstel WMO 2015. De 
gegevens zijn onder de nodige voorbehouden verstrekt. 
Op basis van de realisatiecijfers 2013 zal in de meicirculaire 2014 een definitief inzicht worden 
geboden. 
 
Voor de Participatiewet is (nog) geen budget bekend. In de komende periode tot en met de 
meicirculaire 2014 zal het Rijk meer duidelijkheid bieden over de budgetten die aan de gemeente 
beschikbaar worden gesteld. We gaan er vooralsnog vanuit dat de bij de overhevelingen 
aangekondigde kortingen bij de meicirculaire 2014 zichtbaar zullen gaan worden. 
 
De drie gemeenteraden hebben duidelijk aangegeven dat de gelden die het rijk beschikbaar stelt, 
kaderstellend zijn voor de vormgeving van de transitie. 
 
Proces naar de verschillende raden 
Het document organisatiekaders Sociaal Domein voor meerdere raden geschreven: 
1. De gemeenteraden, 
2. WMO raden, 
3. Ondernemingsraden. 
 
Om echter de integraliteit en samenhang van dit voorstel te borgen wordt het genoemde document 
als één geheel aangeboden (zie bijlage).  
 
Heel concreet is voor uw raad van belang de hoofdstukken 1 tot en met par. 3.3. 
De WMO raden is om advies gevraagd over de inrichting van de wijkteams. 
De Ondernemingsraden is voor het totaal (d.w.z. de voor haar relevante onderdelen) gevraagd. 
 
 
8 mei 2014 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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