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Sneek, 7 augustus 2014
Onderwerp:

Concept-beleidsplan Veerkracht in het
Sociaal Domein

Geachte heer/mevrouw,
Voor u ligt het Concept-beleidsplan Veerkracht in het Sociaal Domein. In november 2014
behandelen de gemeenteraden van Súdwest-Fryslân en Littenseradiel het beleidsplan.
Voorafgaand aan de behandeling door de raden stellen w i j uw reactie op prijs.
Concept-beleidsplan Veerkracht in het Sociaal Domein
Het concept-beleidsplan 'Veerkracht in het Sociaal Domein - Veranderingen in werk, zorg, jeugd en
passend onderwijs' - is de uitwerking van de vastgestelde nota's over de koers, sturing, inkoop en
financiering. De Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet passend onderwijs zijn de
belangrijkste pijlers van het concept-beleidsplan. Het plan is de lokale basis van een zeer
omvangrijke wijziging van de sociale structuur per 1 januari 2015. Kern van dit beleidsplan vormt de
integrale aanpak van de ondersteuning van de inwoners - gericht op zelfredzaamheid,
samenredzaamheid en participatie - en het gebiedsgericht werken, met een eigen gebiedsteam voor
Littenseradiel.
In het concept-beleidsplan staat eerst een situatieschets van beide gemeenten. De vernieuwde
aanpak komt in de hoofdstukken 3 en 4 aan de orde. Centraal staat dat we de nieuwe en bestaande
taken zoveel mogelijk in samenhang en gebiedsgericht uitvoeren. De gebiedsteams spelen een
essentiële rol bij de nieuwe werkwijze (hoofdstuk 4). Zij werken nauw samen met inwoners,
organisaties werkzaam in de dorpen en wijken en zorgaanbieders. Zo moeten inwoners die het echt
nodig hebben de juiste ondersteuning op het juiste moment krijgen. Er is een aantal
beleidsuitgangspunten, beschreven in hoofdstuk 6, waarover de raden in november 2014 beslissen.
Voorafgaand vragen wij uw reactie op deze beleidsnota.
In gesprek met partners
Vanwege de omvang van de veranderingen zijn onze inwoners, cliënten, cliëntenraden en
maatschappelijke partners nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van dit concept.
Zo is er op 21 mei een speciale PGB-avond georganiseerd waar de opkomst groot was.
Op 25 juni was er een ochtend voor cliëntenraden, de Wmo-raad, de Wwb-raad, expertteams en
het onderwijs. Diezelfde dag was er 's avonds een opiniërende bijeenkomst voor de commissie
Boarger en Mienskip van Súdwest-Fryslân en de raad van Littenseradiel. Daarnaast volgt er nog
op 27 augustus van 9.00 tot 11.00 uur een bijeenkomst met de adviesraden en expertteams.
Definitief beleid
Het concept-beleidsplan is gebaseerd op de gegevens waar we op dit moment over beschikken.
Vanwege de zorgvuldige besluitprocedure verstrijkt er ruime t i j d tussen het aanbieden van dit
conceptplan en de vaststelling door de raden in november.
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Wij zullen aan de raden een beleidsplan voorleggen waarin rekening is gehouden met de
ingebrachte zienswijzen. Maar ook bijvoorbeeld de uitkomsten van het inkooptraject kunnen van
invloed zijn op het vast te stellen beleid.
Uw reactie gevraagd
U kunt uw schriftelijke reactie op het concept-beleidsplan, en in het bijzonder op de specifieke
beleidsuitgangspunten in Hoofdstuk 6, t o t en met 16 september 2014 sturen aan gemeente
Súdwest-Fryslân, t.a.v. Helga Lijklema, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek of per mail naar
info@sudwestfryslan.nl. Voor meer informatie kunt u ook met haar contact opnemen of mailen naar
info@sudwestfryslan.nl.
Met vriendelijke groet,

urgemeester

s. H.H. Apotheker

ing. S. Joustra
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