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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
De Visie Sociaal Domein van de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren vaststellen. 
 
 
 
Bijlagen 
1. Visie Sociaal Domein SWW 
2. Adviezen Wmo- en cliëntenraden van SWW 
3. Matrix adviezen Wmo- en cliëntenraden van SWW 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Visie Sociaal Domein SWW 

 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
11 februari 2014 
 
Werksessie 
7 januari 2014 

 

Portefeuillehouder 
Drs. J.W. Verkroost 
 
Afdeling 
Ontwikkeling 
Mail opsteller 
dennis.boekhout@stichtsevecht.nl 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/13/29566-VB/13/03539 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
 
Inleiding 
De gemeenteraden van de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (SWW) hebben in mei 2013 
besloten om in het kader van de decentralisaties een samenwerking aan te gaan. Wij spreken liever over 
transities dan over decentralisaties. De opdracht is namelijk om het sociale domein op een andere manier 
in te richten. De bijgevoegde Visie Sociaal Domein SWW (bijlage 1) dient als richtinggevend voor het 
verder vormgeven van het sociaal domein in SWW verband. De Wmo- en cliëntenraden hebben adviezen 
gegeven (bijlage 2). Deze staan gebundeld in de bijgevoegde matrix (bijlage 3). In de matrix staat 
aangegeven welke adviezen zijn verwerkt in de visie. Bovenstaande is aanleiding deze visie ter 
instemming aan u voor te leggen. 
 
Argumenten 
1.1 De gemeenteraden hebben een kaderstellende rol bij het vormgeven van het sociaal domein.  

Met deze visie stellen de gemeenteraden SWW algemene kaders vast. Deze kaders bepalen de 
richting bij het vormgeven van het sociaal domein SWW. Verfijning van deze kaders vindt plaats bij 
de verdere uitwerkingen van de jeugdzorg, begeleiding en persoonlijke verzorging en invoering van 
de Participatiewet, passend onderwijs e.d. in SWW verband 

 
1.2 De gemeenteraden hebben het budgetrecht. 

De gemeenten ontvangen gelden vanuit het Rijk om de transities vorm te geven. Waarbij wij meer 
met minder moeten doen en keuzes gemaakt moeten worden. 

 
1.3 De gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor een groot deel van de ondersteuning van 

kwetsbare inwoners. 
Met betrekking tot jeugd zijn dit alle taken van bureau Jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg 
jeugd en begeleiding. Vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, begeleiding en persoonlijke 
verzorging en vindt de invoering van de wet Participatie plaats. Het moment waarop dit gaat 
plaatsvinden is nog niet duidelijk.  
Landelijk streeft men naar de invoeringsdatum van 1 januari 2015. Naast deze transities vindt op dit 
moment al de invoering plaats van de Wet Passend Onderwijs. Hierbij dienen de gemeenten 
zorgplannen te realiseren met de scholen.  

 
1.4. De opdracht is om het sociale zekerheidsstelsel op een andere manier in te richten. 

Het gaat landelijk om een volledig nieuw sociale zekerheidsstelsel. Wij bouwen aan een sociaal 
domein waarin burgers geacht worden eerst de eigen mogelijkheden (ook in financiële zin) en die van 
de sociale omgeving te benutten voordat een (tijdelijk of permanent) beroep op de overheid wordt 
gedaan. We ‘kantelen’. We moeten weer leren accepteren dat niet alles meer kan worden 
gecompenseerd. In ieder geval niet door de overheid. 

 
1.5. Als leidraad hanteren wij in deze visie de begrippen ‘EigenKracht’ en Zelf- en Samenredzaamheid’.  

Op eigen kracht en met elkaar, krijgen inwoners ondersteuning die echt nodig is en die aansluit bij op 
de vraag. Mensen nemen meer de verantwoordelijkheid voor hun eigen situatie, hun problemen en 
de regie voor het oplossen ervan. Andere inwoners, maatschappelijke organisaties en wij als 
gemeenten kunnen ondersteuning bieden bij het realiseren van oplossingen. Maar telkens uit eigen 
kracht van degene die het betreft.  

 
1.6. Met deze gezamenlijke Visie Sociaal Domein SWW geven wij richting aan de invulling van beleid en 

uitvoering. 
Er zijn in de visie 7 uitgangspunten benoemd. Hierbij willen wij aansluiten bij maatschappelijke 
ontwikkelingen waaronder de aanspraak op voorzieningen en om te anticiperen op de bezuinigingen 
van het Rijk en de gevolgen daarvan: Meer met minder doen.  
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1.7. De Visie Sociaal Domein SWW is voor advies voorgelegd aan de cliënten- en Wmo raden van de 
gemeenten SWW. 
De adviezen van de Wmo- en cliëntenraden zijn bijgevoegd en gebundeld in een matrix. In de matrix 
staat vermeld welke adviezen direct zijn opgenomen in de visie en welke adviezen meegenomen 
worden bij de uitwerking van het beleid en verordeningen in het sociale domein.  

 
Kanttekeningen 
Geen. 
 
Communicatie 
N.v.t. 
 
Financiën en risico’s 
Geen. Dit vindt plaats bij nadere uitwerking van beleid, verordeningen en uitvoering. 
 
Vervolg 
- Wij gaan in gesprek met maatschappelijke organisaties om deze visie uit te dragen. 
- Bij het opstellen van beleid en verordeningen zal deze visie richtinggevend zijn. Alsook bij de wijze 

van uitvoering. 
 
 
17 december 2013  
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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