
Geachte leden van de raad, 

Op 26 januari  zal er een informatieavond sociaal domein worden georganiseerd. Op deze avond 

willen we u op inhoud meenemen in de achtergrond van, de huidige situatie en de toekomstige  

ontwikkelingen  binnen  het  sociaal  domein.  Deze  avond is  bedoeld  u  van  voldoende  context  te 

voorzien ten behoeve van keuzes die u als raad de komende tijd zal moeten maken.

Achtergrond en ontwikkelingen in het sociaal domein

Met de vaststelling  van de toekomstvisie  Sociaal  Domein (2014)  in  de Leidse regio   heeft u als  

gemeenteraad,  bij  de  decentralisaties  en wijzigingen op het  sociaal  domein per  2015,  de keuze 

gemaakt voor herontwerp van het sociaal domein (zie bijlage). U heeft daarmee aangegeven dat dat  

het sociaal domein anders georganiseerd moet worden. Een transformatie met als doel een integraal  

stelsel zonder schotten tussen regelgeving en voor alle leefgebieden en levensfasen van inwoners. 

Vervolgens zijn in 2017 de inhoudelijke doelstellingen en kaders voor het Sociaal Domein vastgesteld 

in de Sociale Agenda Leiderdorp (zie bijlage).

 

De decentralisaties van taken naar  gemeenten vraagt  een stelselwijziging  en een cultuuromslag  

tegelijkertijd.  De  gemeente  Leiderdorp  heeft ingezet  op  transformatie  vanuit  bovenstaande  

inhoudelijke uitgangspunten. Dat is een complex proces waar tijd voor nodig is. Bij behandeling van  

het herontwerp is al aangegeven dat hiervoor minimaal 5 tot maximaal 10 jaar voor uitgetrokken 

moest worden.  Vasthouden aan deze visie binnen de betrokken gemeenten, partners en inwoners 

in deze beweging  krijgen is een opgave. Vervolgens ook de processen vanuit nieuwe uitgangspunten 



inrichten vraagt veel inspanning, volharding en tijd.  Maar de eerste stappen zijn gezet, de eerste 

resultaten zijn zichtbaar. Maar ondanks alle goede inzet zien we ook in Leiderdorp de tekorten in het  

sociaal domein oplopen. 

In bijgevoegde memo, die is opgesteld ter voorbereiding op een gesprek tussen onze burgemeester 

en de commissaris van de Koning, wordt meer achtergrond gegeven over het ontstaan van deze 

tekorten.

Het sociaal domein op uw agenda

Hieronder schetsen wij een voorlopige maar mogelijk nog onvolledig overzicht van onderwerpen die  

het  komende jaar  de  revue  zullen  passeren.  We wijzen  u  erop  dat  ook  in  de  regio  regelmatig 

bijeenkomsten  voor  raden  worden  georganiseerd  die  betrekking  hebben  op  het  beleid  van 

Leiderdorp. Op basis van de huidige inzichten verwachten we de resultaten van de Taskforce Sociaal  

Domein, met enig voorbehoud, rond de zomer – net ervoor of erna – met u te kunnen delen. 

Een eerste bijeenkomst vindt plaats op 20 januari aanstaande in het kader van de Jeugdhulp. 

Onderwerpen sociaal domein in de raad in 2021

Datum Onderwerp Omschrijving

20 januari Jeugdhulp Regionale bijeenkomst

1 februari Wonen Informatiebijeenkomst

1 maart Schuldhulpverlening Erratum verordening 

schuldhulpverlening

10 maart 2021 2e Business case RDOG 2024 Informatiebijeenkomst voor de 

raden Leidse regio

Q1 WMO Regionale bijeenkomst 

heroriëntatie WMO

April Begroting RDOG Zienswijze raad

29 maart Evaluatie Beleidsplan 
schuldhulpverlening

De raad heeft aangegeven 
voorafgaand aan het 
beleidsplan graag de evaluatie 
te willen inzien om daar ook 
dingen in mee te kunnen 
geven.

April Begroting RDOG Zienswijze raad

26 april Schuldhulpverlening Evaluatie beleidsplan

12 juli Maatschappelijke Zorg Regionale bijeenkomst 

decentralisatie maatschappelijke 

zorg

December Jeugdhulp Behandeling verordening 

jeugdhulp

Graag ontmoeten wij u 26 januari. 

Bijlage(n)



- Ambtelijke  memo  voor  de  burgemeester  van  Leiderdorp  -  voorbereiding  overleg 

commissaris Koning over de ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

- De sociale agenda (juli 2017)

- Herontwerp van het Sociaal Domein


