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Onderwerp: Transformatie sociaal domein 2OI9-2O22

Bijlage:

Kennisnemen van
Het besluit tot het herijken van de Veranderopgaven in de transformatie van het sociaal domein

lnleiding
Het is vier jaar geleden dat de decentralisaties op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke

ondersteuning en participatie zijn doorgevoerd. De periode van transitie is voorbij. Het nieuwe stelsel

voor zorg en ondersteuning is geïmplementeerd. Taken, rollen en verantwoordelijken zijn belegd.

Systemen en processen zijn ingericht. En nieuwe netwerken krijgen steeds meer vorm.

De fase van transformatie is in volle gang en vraagt onze continue aandacht. Nu, na vier jaar, is een

natuurlijk moment om visie en uitgangspunten weer tegen het licht te houden, te onderzoeken waar

we staan, of op onderdelen bijstelling nodig is en welke veranderopgaven de transformatie voor de

komende jaren kleur geven.

lnformatie/kern boodschap
De visie uit 2015 staat aan de basis van de huidige vormgeving van het sociaal domein. Afgelopen jaren

is er hard gewerkt om het systeem zodaníg in te richten dat in staat stelt om de beoogde

maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Hierbij zijn belangrijke stappen gezet om een beweging

naar voren te maken waarin het voorliggend veld is versterkt en waarin alleen specialistische

ondersteuning wordt ingezet op het moment dat het echt nodig is. De focus op de eigen kracht en eigen

verantwoordelijkheid van de inwoner met een hulpvraag heeft geleid tot een grotere invloed van die

inwoner op het organiseren en uitvoeren van zorg en ondersteuning. Ook is het betrekken van het

netwerk rondom de inwoner in het zoeken naar een oplossing voor de hulpvraag gemeengoed

geworden. En wordt bij vraagverheldering en diagnostiek standaard gekeken naar eventuele

belemmeringen en/ of aangrijpingspunten op alle leefdomeinen, inclusief de invloed van het netwerk.

Kortom, het gedachtegoed en de infrastructuur om de belangrijke beweging naar voren te maken is in

praktijk gebracht. Met oog op de visie en ambities voor 2019 -2022 trekken we lering uit de zaken die

goed zijn gegaan, borduren we voort op de ingezette koers en stellen we zaken bij daar waar dat nodig

is.

Consequenties
De raad stelt via de Transformatieagenda de speerpunten en veranderopgaven voor de periode 2OL9 -
2022vast en biedt daarmee richtinggevende kaders en uitgangspunten. Het college zal deze kaders

vertalen naar subsidieregels en deze voor de zomer publiceren.



Met de herijking van visie en doelstellingen kijken we ook naar de inrichting van het stelsel. We

beoordelen waar de bedoelde inrichting niet heeft geleid tot de beoogde resultaten. We kijken in het

bijzonder naar de positie van Wegwijs, als belangrijk sturingsmechanisme in het stelsel. Daar waar nodig
passen we de organisatie van het stelsel aan en maken we nieuwe afspraken over taken, rollen en

vera ntwoordelijkheden.

Communicatie
De ontwikkeling in het sociaal domein raakt iedereen; inwoner, maatschappelijke organisatie,
zorgaanbied er, zorgverzekeraar en gemeente. Samen zijn we verantwoordelijk voor de transformatie.
En daarom geven we ook samen invulling aan de Agenda en voeren we deze samen uit.

De afgelopen jaren hebben we ervaren dat er een breed draagvlak is voor de visie van de sociaal sterke
stad en dat partners graag bereid zijn met ons mee te denken en verantwoordelijkheid willen nemen

voor hun aandeel in de ontwikkeling van het sociaal domein. Voor de 2d" SAMENwerkconferentie in
maart nodigen we zoveel mogelijk partners uit om samen met ons verder invulling te geven aan de

eerste contouren van de Transformatieagenda.

Vervolg(procedure)
De concept Transformatieagenda 2079-2022 presenteren wij u tijdens de daarvoor ingeplande
themabijeenkomst op 27 maart. Tijdens de themabijeenkomst nodigen wij u uit om opmerkingen en

aanvullingen te doen op de Agenda. Het college zal in april de definitieve Transformatieagenda 20L9-

2O22vast stellen en deze met een raadsvoorstelaan uw raad voorleggen.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoend te hebben geinformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosen aal,
De secretaris, f,

Iþ.


