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Van het college van burgemeester en wethouders, Portefeuillehouder Van Poppel

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan: college, E. Franken, H.Hermans, team MA

Ondenrverp: Uitvoering Amendement'Actieve rol gemeente' bij raadsvoorstel lnvesteren in het
voorliqqend veld (9 iuni2016)

Bijlage:

Kennisnemen van
De coördinerende activiteiten van de gemeente op de transformatie van het sociaal domein

lnleiding
Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel 'lnvesteren in het voorliggend veld' heeft uw raad het
amendement'Actieve rol in coördinatie en afstemming van signalering en verwijzing'aangenomen. U

verzoekt het college om voor 1 november 2016 een nadere uitwerking te geven van de wijze waarop
de gemeente uitvoering geeft aan haar regierol. Middels deze raadsmededeling informeren wij u over
de activiteiten van de gemeente hieromtrent.

lnformatie/kern boodschap
De invoering van de decentralisaties en de bijbehorende transformatie van het sociaal domein is een
complex en langdurig proces. Tegelijkertijd vindt een hermodulering plaats van drie stelsels tot één
nieuw stelsel waarin integraliteit en organisatie dichtbij de burger centraal staan. De transformatie richt
zich op de verandering en vernieuwing van de drie domeinen binnen het stelsel voor zorg en
ondersteuning: het voorliggend veld, de toegang en het specialistische veld. Succesfactor is een goede
wisselwerking tussen deze drie, met de toegang als coördinerend mechanisme. Daarnaast is het voor
de integraliteit van belang dat er verbindingen tot stand komen met de initiatieven uit het programma
Vitale Wijken en Dorpen en regionale beleidskaders lokaal hun inbedding krijgen. Uw vraag om een
actieve rol van de gemeente in dit proces is dan ook zeer terecht.

Als beleidsregisseur heeft de gemeente verschillende rollen
o stimuleren/initiëren,
o regisseren,
. faciliteren,
. en monitoren

Hieronder geven we aan op welke wijze de gemeente invulling geeft aan deze rollen met als doel de
afstemming en samenwerking tussen partners van formele, informele zorg, welzijn ect. te vergroten en
te verbeteren.

Bestuurliike afstemminq
ln 2012 is op initiatief van zorgaanbieders de bestuurstafel Roosendaalse Transformatie Agenda (RTA)
opgestart. Sinds 2015 vervult de gemeente als beleidsregisseur van het stelsel de voorzittersrol aan
deze tafel. Relevante signalen vanuit de samenleving worden omgezet tot bestuurlijke vraagstukken.
Gemeentelijk beleid en uitvoering door de zorgaanbieders zijn vaste gespreksonderwerpen.
Gezamenlijk bedenken we oplossingen voor problemen of uitvoeringsvraagstukken die zich voordoen..
De gemeente faciliteert nieuwe initiatieven en biedt ruimte voor goede voorbeelden van buiten de
gemeente en regio.

Op een lagere frequentie dan het RTA spreken we op regionaal niveau ook met relevante partners
binnen het sociaal domein. Met regelmaat organiseren we themagerichte conferenties over de
voortgang van de transformatie en bespreken we actuele vraagstukken in diverse samenstellingen.
Voorbeelden hiervan zijn de rondetafelgesprekken met aanbieders van jeugdzorg en de
netwerkbijeenkomst van het Veiligheidshuis.



Contractering
lnkoopstrategie Hbh - nieuwe systematiek, waarin financiële prikkel zijn ingebracht om samenwerking
in de wijk (leefomgeving van de client en het netwerk) meer te stimuleren. Op welke wijze deze
samenwerking tussen formele, informele zorg en welzijnspartners ook daadwerkelijk tot stand komt
gaan wij actief monitoren. Daarnaast is het signaleren van bijvoorbeeld eenzaamheids- of
armoedeproblematiek binnen gezinnen expliciet opgenomen als belangrijk onderdeel van de taak van
de zorgverlener die bij het gezin thuiskomt.

Via dienstverleningsovereenkomsten met onze subsidiepartners vragen we expliciet aandacht voor
afstemming, samenwerking en integraliteit. ln de rapportages en accountgesprekken met deze partners
zijn afstemming en samenwerking met andere partijen een vast onderdeel.

Vanwege de regionale contractering vinden accountgesprekken met zorgaanbieders uit het
specialistisch veld plaats op regionaal niveau. Met 1 gezin 1 plan als belangrijk uitgangspunt in de
uitvoering van de zotg aan onze inwoners, is integraliteit en samenwerking met andere partners altijd
een gespreksonderwerp. Gegevens over de cliënttevredenheid* over de geboden dienstverlening
zullen in dit kader een belangrijke toetssteen gaan vormen. (*Monitoring van cliënttevredenheid is nog
in ontwikkeling)

Oqen en oren in de wiik
Onze andere manier van werken voortkomend uit het programma Vitale wijken en dorpen maakt dat
ook de vakprofessionals binnen het sociaal domein veel vaker dan voorheen naar buiten gaan en direct
in contact treden met partners en bewoners in de wijken en dorpen. De vakprofessional treedt bij
verschillende overleggen op als verbinder, aanjager en facilitator. Signalen die betrekking hebben op
de rol van de gemeente en het gemeentelijke beleid, welke belemmerend werken voor het realiseren
van onze ambitie neemt de vakprofessional mee terug naar het Stadskantoor.
Een concreet voorbeeld is het starten van het vrijwilligersvervoersproject in Wouwse Plantage.
Vrijwilligers uit het dorp halen en brengen andere dorpsgenoten naar bijvoorbeeld de wekelijkse
bridgeavond of afspraak in het ziekenhuis. Doordat onze vakprofessional de initiatiefnemers in contact
wist te brengen met St Zet en St SAHR kan dit project nu beschikken over voldoende financiering en
een systeem voor het plannen van vervoersritten.

Toegangsmedewerkers bewegen zich actief in het voorliggend veld. We zorgen ervoor datzij altijd een
actuele kennis hebben van de lopende en nieuwe initiatieven in de wijk waar zij werken. Zij wijzen
cliënten en (zorg)partners gericht op de initiatieven, zodat de mogelijkheden en kansen in het
voorliggend veld optimaal benut worden.

Monitorinq
Monitoring van de werking van het sociaal domeín staat nog in de kinderschoenen. Met alle
veranderingen van de transformatie, veranderen ook de relevante onderzoeksvragen om te kunnen
monitoren of ons beleid en de uitvoering ervan ook daadwerkelijk de effecten genereert die we daarvan
verwachten. Op het terrein van jeugd is regionaal al een slag gemaakt met de ontwikkeling van de
transformatiemonitor Jeugd. Deze monitor wordt twee keer per jaar uitgevoerd en levert
beleidsinformatie over de werking van het stelsel. Vast onderdeel van de monitor is de samenwerking
binnen de keten van toegang en zorgspecialisten. Via groepsinterviews wordt onderzocht hoe
professionals de kwaliteit van de samenwerking waarderen en wordt gevraagd naar concrete
verbetermogelijkheden. Deze verbetermogelijkheden worden vervolgens in gezamenlijkheid verder
uitgewerkt en ingevoerd.



Vervolg (procedure)
Voor het einde van dit jaar zullen wij uw raad de eerste versie van de Lokale monitor sociaal domein
presenteren. Deze monitor geeft inzicht in de beleidseffecten op de drie terreinen Jeugd, Wmo en
Participatie. Het is onze intentie deze monitor de komende periode verder te ontwikkelen en als
structureel instrument te gebruiken om sturing te geven aan de verdere transformatie van het sociaal
domein en de realisatie van Roosendaal om een sociaal sterke stad te zijn.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd
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