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1.
In te stemmen met het oriëntatietraject Sociaal Domein brede aanpak;
2.
In te stemmen met € 68.625 beschikbaar te stellen voor 2018 en 2019 voor de uitvoering van het
oriëntatietraject Sociaal Domein brede aanpak en dit bedrag ten laste te brengen van de beschikbare middelen
binnen de reserve 3D sociaal domein.
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Rapportage bij Raadsvoorstel RI-18-00388 Raadsvergadering d.d. 05 jun 2018

Voorstel
1.
In te stemmen met het oriëntatietraject Sociaal Domein brede aanpak;
2.
In te stemmen met € 68.625 beschikbaar te stellen voor 2018 en 2019 voor de uitvoering van het
oriëntatietraject Sociaal Domein brede aanpak en dit bedrag ten laste te brengen van de beschikbare middelen
binnen de reserve 3D sociaal domein.

Inleiding
In de raadsinformatiemail: Van een visie op de toekomst van De Risse Groep naar een Sociaal Domein brede
aanpak werd voorliggend oriëntatietraject Sociaal Domein brede aanpak al aangekondigd. Het oriëntatietraject
is opgesteld door een werkgroep, samengesteld uit medewerkers van de gemeenten Nederweert en Weert en
De Risse Groep onder leiding van een extern adviseur.
Beoogd effect
Tijdens de uitvoering van het oriëntatietraject verkennen we integrale aanpakken samen met inwoners en
directe partners in het sociaal domein waarbij we primair de focus hebben op participatievraagstukken, zowel
maatschappelijke participatie als arbeidsparticipatie. Aan het einde van het oriëntatietraject beschikken we over
de volgende resultaten:
•
Een concreet en specifiek doel voor het sociaal domein zoals het op langere termijn
functioneert, gedragen door de directe partners;
•
Een implementatieplan van de manier van werken die nodig is om het doel te bereiken.
Op basis van de resultaten van het oriëntatietraject kan benoemd worden welke rol en bijdrage De Risse Groep
het beste kan leveren aan het functioneren van het sociaal domein.
Argumenten
1.1 Een duurzame oplossing van de exploitatieproblematiek bij de Risse Groep
Het oplossen van naderende exploitatieproblematiek bij De Risse Groep kan niet gezien worden als een op
zichzelf staand probleem. De Participatiewet is onderdeel van drie met elkaar samenhangende decentralisaties
in het sociaal domein. Een duurzame oplossing kan alleen worden gevonden vanuit een integraal beeld van de
ontwikkelingen in het sociaal domein bij de betrokken gemeenten. Daarvoor moet in kaart worden gebracht aan
welke vormen van ondersteuning structureel behoefte is. Daarbij moet ook worden gekeken naar de wijze van
uitvoering van taken en op welke manier daarin innovatie en transformatie kan worden bereikt. Hiertoe dient
voorliggend oriëntatietraject Sociaal Domein brede aanpak.
1.2 Past binnen onze beleidskaders
Voorafgaand aan de uitwerking van het oriëntatietraject is een programma van eisen opgesteld. Daarin zijn de
bestaande beleidskaders van de gemeenten Nederweert en Weert goed geborgd. Het programma van eisen
schept randvoorwaarden die het kader aangeven waarbinnen de oriëntatie moet plaatsvinden. Dit kader staat
niet ter discussie bij de oriëntatie. En het programma van eisen stelt functionele en operationele eisen.
Kanttekeningen
1.1 Geen besluiten over de ontwikkeling van het sociaal domein
In het oriëntatietraject worden geen besluiten genomen over de ontwikkeling van het sociaal domein of over de
opdracht voor De Risse Groep. Het oriëntatietraject geeft aan hoe besluitvorming wordt voorbereid en
onderbouwd, op welke wijze de directe partners in het sociaal domein worden betrokken en wanneer de raden
van de gemeenten Nederweert en Weert hierover inhoudelijk een besluit kunnen nemen.
1.2 Gemeente Cranendonck sluit niet aan bij dit traject
De gemeente Cranendonck sluit niet aan bij deze oriëntatie omdat zij op basis van beleidskeuzes in 2014 de
ontwikkeling van het sociaal domein al richting hebben gegeven. Een verdere oriëntatie is vanuit dat perspectief
voor Cranendonck niet opportuun. De resultaten van de oriëntatie en de ontwikkelingen in het sociaal domein
binnen Cranendonck worden wel met elkaar gedeeld. Hiervoor wordt in het oriëntatietraject een aparte
bouwsteen uitgewerkt.
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Financiële gevolgen
De kosten voor de uitvoering van het oriëntatietraject tot en met eerste kwartaal van 2019 zijn begroot op €
137.250. Het totaalbedrag van € 137.250 wordt evenredig verdeeld over de gemeenten Nederweert en Weert.
Dit betekent dat per gemeente een bedrag van € 68.625 wordt bijgedragen.
Voor 2018 gaat het voor de gemeente Nederweert om een bedrag van € 46.475 en voor 2019 betreft het een
bedrag van € 22.150. Voorgesteld wordt om deze bedragen ten laste te brengen van de reserve Sociaal
Domein. Omdat wij ons oriënteren op een Sociaal Domein brede aanpak is dekking uit dit budget legitiem.
Uitvoering
Het oriëntatietraject wordt uitgevoerd door de werkgroep, bestaande uit medewerkers van de gemeenten
Nederweert, Weert en De Risse Groep, onder leiding van een externe procesbegeleider. Zij zorgen voor een
goede aansluiting van de oriëntatie op de ambtelijke organisatie van de gemeenten Nederweert en Weert. Er
wordt een eindrapportage van het oriëntatietraject Sociaal Domein brede aanpak voorgelegd aan de raad
tezamen met een Implementatieplan van een Sociaal Domein brede aanpak.
Communicatie
Participatie van de raad, inwoners, direct betrokken partners en de uitvoeringsorganisatie van de gemeente is
essentieel om tot een gedragen advies en implementatieplan te komen voor de Sociaal Domein brede aanpak.
Om die reden is voorgesteld dat de raad goed wordt betrokken bij de uitvoering van het oriëntatietraject. Gezien
het grote aantal partijen dat betrokken is bij een Sociaal Domein brede aanpak wordt vanaf de start van de
uitvoering van het oriëntatietraject een communicatieaanpak opgezet die bedoeld is om de directe partners
adequaat te informeren en het proces en de besluitvorming effectief te ondersteunen.

Bijlagen
Oriëntatietraject Sociaal Domein brede aanpak
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Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert

Gezien het voorstel nr. 2018-29 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 mei 2018

Besluit
1.

In te stemmen met het oriëntatietraject Sociaal Domein brede aanpak;

2.
In te stemmen met € 68.625 beschikbaar te stellen voor 2018 en 2019 voor de uitvoering van het
oriëntatietraject Sociaal Domein brede aanpak en dit bedrag ten laste te brengen van de beschikbare middelen
binnen de reserve 3D sociaal domein.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 juni 2018,
De raadsgriffier,

De voorzitter,

E.G. Schrier

H.F.M. Evers
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