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Afdeling:  Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 16 mei 2017 

Onderwerp: Sociale Agenda Leiderdorp 2017-

2021 

 Aan de raad.  

 

 

*Z00F8823F64* 
Beslispunten 

1. De Sociale Agenda Leiderdorp 2017-2021 vast te stellen. 
 

 

1 SAMENVATTING  

In de Sociale Agenda Leiderdorp 2017-2021 geven we, op hoofdlijnen, richting aan het beleid voor het 

sociaal domein. Dit doen we niet vanuit aparte beleidsnota's, maar vanuit één agenda voor het sociaal 

domein. De 'richting' hebben we vastgelegd in 15 doelen. We hebben geformuleerd 'wat' we willen 

bereiken, niet 'hoe' we dat gaan doen. Hiervoor moeten we samenwerken  met organisaties, 

professionals en inwoners. We sturen daarmee niet langer op activiteiten en productie, maar op 

resultaten en effecten. De doelen zijn opgesteld naar aanleiding van een analyse van het sociaal domein 

en gesprekken die we hebben gevoerd met inwoners, partners en deskundigen.  

 

2 Inleiding 

Door verschillende ontwikkelingen ( transitie van de jeugdhulp, invoering van het passend onderwijs, 

decentralisatie van de AWBZ en de invoering van de Participatiewet)  zijn wij sinds 2015 

verantwoordelijk voor bijna alle maatschappelijke ondersteuning aan onze inwoners. Vanwege 

inhoudelijke en financiële afwegingen  hebben wij ons eerder het doel gesteld om het sociaal domein te 

transformeren en (mogelijk) te innoveren.  

Onze prioriteit lag de afgelopen jaren echter bij de continuïteit van de ondersteuning die onze inwoners 

ontvangen, het spreken van onze inwoners, het inrichten en leren van onze teams (het Sociaal Team 

Leiderdorp en het Jeugd- en Gezinsteam)  en het voeren van gesprekken met zorgaanbieders en andere 

maatschappelijke partners. Van echte nieuwe vormen van ondersteuning, innovatie of transformatie is 

eigenlijk nog geen sprake. We beseffen dat inwoners nog te vaak hun verhaal op verschillende plaatsen 

moeten vertellen, dat we de overgang tussen de Jeugdwet en de Wmo nog niet altijd soepel kunnen 

laten verlopen en we de beweging om meer in te zetten op voorkomen van problemen en het gebruik 

van algemene voorzieningen nog niet echt op gang hebben gekregen. Ook de samenwerking met onze 
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inwoners en partners verloopt niet altijd makkelijk. Om de  transformatie in gang te zetten is een 

verandering nodig van denken en handelen bij onszelf, organisaties en bij inwoners. 

 

Het is onze ambitie het sociaal domein te transformeren en de beweging te maken naar versterking van 

de sociale nifrastructuur en de basisstructuur. Dit betekent waar mogelijk minder inzet van 

specialistische ondersteuning en meer inzetten op preventie.  

 

In de Maatschappelijke Analyse 2016  hebben we, op sociaal gebied, een schets van ons dorp gemaakt. 

Aan de hand van de cijfers, opvallende resultaten en trends uit de Maatschappelijke Analyse 2016 zijn 

we in gesprek gegaan met inwoners en (maatschappelijke) partners. We hebben gesproken over wat 

we willen bereiken, maar ook over wat er goed gaat en wat minder goed.  Daarnaast hebben we een 

burgerpanel georganiseerd, hebben we specifieke vragen gesteld bij de jongerenpeiling, hebben we 

themabijeenkomsten georganiseerd en wijn we in gesprek gegaan met inwoners en maatschappelijke 

partners zoals Pluspunt, de huisartsen, de Stadsbank, Sociaal Cultureel werk, medewerkers van het 

Sociaal Team Leiderdorp en het Jeugd- en Gezinsteam.  Aan de hand van deze informatie hebben we 15 

doelen opgesteld voor het sociaal beleid de komende jaren. 

 

3 Beoogd effect 

Alle inwoners doen mee in de samenleving. Inwoners die dat (tijdelijk) niet kan bieden we waar nodig 

ondersteuning. De ondersteuning is dichtbij, op maat en in de eigen leefomgeving. We gaan uit van een 

samenleving waarvoor iedereen een plek is (inclusie). 

 
4 Argumenten 

 

1.1. Inwoners en maatschappelijke partners zijn betrokken bij het opstellen van de Sociale 

Agenda. 

De Sociale Agenda is tot stand gekomen met input van maatschappelijke partners zoals: 

zorgaanbieders, huisartsen, sportverenigingen, cultuurverenigingen en welzijnsorganisaties. Op 

verschillende momenten en locaties hebben we met inwoners gesproken. Ook hebben we eind 2016 

het burgerpanel geraadpleegd.  

 

1.2.  De Sociale Agenda sluit aan bij landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen. 
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Vanuit het Rijk wordt er de laatste jaren op ingezet dat ouderen en andere kwetsbare inwoners (zoals 

mensen in het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang)  langer thuis blijven wonen. 

Hiervoor is het belangrijk dat de situatie van de inwoners als uitgangspunt wordt genomen en dat er 

aangesloten wordt bij de wensen en talenten van inwoners.  Dit sluit aan bij eerdere initiatieven zoals 

de ‘Kanteling’ en ‘Welzijn Nieuwe Stijl’.  

 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1. De Sociale Agenda geeft geen concrete invulling aan activiteiten in het sociaal domein.  

In de Sociale Agenda beschrijven we ‘wat’ we willen bereiken. ‘Hoe’ we dat gaan doen en welke 

concrete activiteiten, diensten en werkzaamheden daarbij horen geven we niet aan. De opgestelde 

doelen vormen de leidraad voor de uitvoering van het sociaal domein. Hiervoor doen wij een beroep op 

inwoners en bestaande maatschappelijke partners, maar kijken we ook naar mogelijke nieuwe partners.  

 

6 Communicatie 

De Sociale Agenda is het startpunt voor verdere uitwerking en invulling van de opgaven in het sociaal 

domein. Na het vaststellen van de Sociale Agenda zullen wij met inwoners en maatschappelijke 

partners een startbijeenkomst organiseren (3e of 4e kwartaal 2017).  De opgaven uit de Sociale Agenda 

moeten ook terugkomen in andere gemeentelijke documenten zoals de begroting en de 

resultaatdocumenten van verschillende resultaatteams. Via de gemeentelijke website zullen de Sociale 

Agenda en de Nota van Inspraak gepubliceerd worden.  

 
 

7 Financiën 

De (meerjarige) programmabegroting biedt de financiële kaders voor de Sociale Agenda. In de 

begroting wordt het meerjarenperspectief geschetst voor programma 1: Meedoen in Leiderdorp. In 

programma 1 zijn alle budgetten openomen die beschikbaar zijn voor ondersteuning zoals 

huishoudelijke ondersteuning, re-integratie, inkomensondersteuning, begeleiding en jeugdhulp. Ook 

onder andere welzijn, sport, cultuur en onderwijshuisvesting zijn hierin opgenomen.  

De komende jaren daalt het Rijksbudget dat voor het sociaal domein beschikbaar is. Dit komt door 

kortingen op de Rijksbijdragen voor jeugdhulp, maatwerkvoorzieningen Wmo en re-integratie.  
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8 Evaluatie 

De doelen in de Sociale Agenda vormen het uitgangspunt voor de activiteiten die we samen met 

inwoners en partners willen uitvoeren. We maken afspraken in onderliggende opdrachten en 

subsidieafspraken.   

Als we cijfers vragen is het uitgangspunt dat we daarbij gebruik maken van bestaande bronnen, en 

partners zo min mogelijk belasten met onnodige uitvraag van gegevens. Voor de monitoring sluiten we 

daarom (voor de cijfers) zo veel mogelijk aan op bestaande instrumenten zoals het GGD 

gezondheidsonderzoek, de informatie op www.waarstaatjegemeente.nl, cijfers uit de Leiderdorpse 

enquête en de gemeentelijke financiële informatie. Deze cijfers vormen tevens de belangrijkste input 

voor de Maatschappelijke Analyse. Om de voortgang te monitoren willen we begin 2019 opnieuw een 

Maatschappelijke Analyse opstellen.   

 

Cijfers geven een beeld, maar geven niet altijd een beeld van de werkelijkheid. Met alleen cijfers gaan 

we voorbij aan wat niet direct in getallen uit te drukken is. Cijfers verhouden zich niet altijd tot de 

alledaagse praktijk waarin deskundigen hun werk doen en waarin maatwerk de kern vormt van hun 

handelen. Daarom willen we kijken op welke wijze wij ‘verhalen van cliënten’ kunnen meenemen in de 

monitoring en evaluatie. Daarbij is het ook belangrijk om een dialoog te organiseren tussen raadsleden, 

inwoners, ambtenaren en partners.  

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen:  
 

1. Sociale Agenda Leiderdorp 2017-2021 

2. Bijlagen bij de Sociale Agenda Leiderdorp 2017-2021 

3. Nota van Inspraak Sociale Agenda Leiderdorp 2017-2021 

 


