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1 - Hoeveel geld uit de begroting is met dit beleid gemoeid, welk percentage van de gehele begroting is 
dat? 
 
Antwoord vraag 1: 
Onderstaand geven wij de totale baten en lasten van programma 1 weer (Meedoen in Leiderdorp) ten 
opzichten van het totaal van baten en lasten zoals dat is opgenomen in de ‘Programmabegroting 2017-
2020 Op touw zetten.’ 
 

 
 
 
2 -  Waarin verschilt deze visie/ agenda van wat er al was? 
 
Antwoord vraag 2: 
De visie komt overeen met de visie zoals we die in aanloop naar de decentralisaties hebben opgesteld en is 
gebaseerd op de uitgangspunten zoals die zijn opgenomen in de Maatschappelijke Structuurvisie en de 
nota Herontwerp Sociaal Domein. De afgelopen jaren hebben we ons echter meer gericht op de 
decentralisatie en de “overgang” van inwoners naar de nieuwe Jeugdwet, Wmo 2015 en de 
Participatiewet. Met de Sociale Agenda willen we de daadwerkelijke (noodzakelijk) transformatie 
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vormgeven. Hierbij willen wij nadrukkelijker samenwerken met (zorg)aanbieders, vrijwilligersorganisaties 
en inwoners. 
 
 
In het stuk staat dat er veel input gevraagd is van het maatschappelijk middenveld- daarbij zijn onder 
ander evaluatieve vragen over het beleid dat tot nu toe is gevoerd gesteld. Bij het maken van nieuw 
beleid is/was het in Leiderdorp gebruikelijk om eerst het oude beleid te evalueren, conclusies te trekken 
en die resultaten mee te nemen bij het maken van nieuw beleid. D66 vraagt al vanaf december 2016 om 
een evaluatie.  
 
3 - Is er een evaluatie gemaakt van het tot nu toe gevoerde beleid en zijn er conclusies getrokken?  
- zo ja, waarom is die evaluatie niet met de raad gedeeld? 
- zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord vraag  3: 
Per 1 januari 2015 zijn wij verantwoordelijk voor de Jeugdwet, Wmo 2015 en de Participatiewet. In 2015 is 
hard gewerkt aan inrichting en uitvoering van de gedecentraliseerde taken vanuit het Rijk. Veel mensen 
hadden vanuit de AWBZ, Wmo en Wajong, Wet werk en bijstand en Wet sociale werkvoorzieningen een 
‘overgangsregeling’. Daarom is feitelijk pas in 2016 begonnen met het werken volgens de nieuwe visie. Dit 
is een te korte periode om goed te kunnen evalueren en conclusies te trekken over de werkwijze en 
uitspraken te doen over de effecten. Daarbij komt er op basis van Jurisprudentie steeds meer duidelijkheid 
over de kaders bij uitvoering van deze wetten.  
 
Het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid zijn door middel van een Ynnovate-sessie geëvalueerd met de lokale 
werkgroepen. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de Maatschappelijke Analyse 2016.  De evaluaties 
van de systematiek rond de Huishoudelijke Ondersteuning en het eerste jaar van het Sociaal Team 
Leiderdorp zijn op een eerder moment met uw raad gedeeld. 
 
Wij zijn voortdurend in gesprek met inwoners, professionals en (zorg)aanbieders en passen  de werkwijze 
aan indien er zich knelpunten voordoen.  Wij hebben hen ook nadrukkelijk betrokken bij het opstellen van 
de Sociale Agenda  (en de Maatschappelijke Analyse). 
 
Kortom in het licht van het bovenstaande hebben wij gemeend dat het nu evalueren geen of weinig 
toegevoegde waarde zou opleveren en hebben we de tijd en de energie gestoken in samenspraak, 
inspraak en het maken van een nieuwe Sociale Agenda  
 
4 - Worden met dit beleid alle bestaande nota's - ook de regionale zoals bijvoorbeeld Hart voor de Jeugd 
(2014) (maar er zijn er meer)- vervangen? Is dat in overleg met de regionale partners gegaan? 
 
Antwoord vraag 4: 
In 2013 is, in aanloop naar de decentralisatie van de jeugdzorg, regionaal het beleidsplan Hart voor de 
Jeugd opgesteld. De uitgangspunten en visie uit deze nota komen ook in de Sociale Agenda terug. In de 
Sociale Agenda geven wij een lokale invulling van de regionale visie. Diverse partijen die regionaal actief 
zijn (onder ander op het gebied van de Jeugdhulp), zijn betrokken bij het opstellen van de Sociale Agenda 
zoals: Cardea, Kwadraad, GGD, MEE. 
 
5 - In dit beleid wordt ogenschijnlijk ook de 4e Decentralisatie Passend Onderwijs geïntegreerd- klopt 
deze indruk? 
Is hier overleg met de scholen over gevoerd en zo ja, wat is daar de uitkomst van?  
 
Antwoord vraag 5: 
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Onderwijs is een onmisbaar onderdeel van het sociaal domein. Goede uitvoering van de Jeugdwet, Wmo 
2015 en de Participatiewet is niet mogelijk zonder aandacht van en voor het onderwijs. Wij hebben 
scholen daarom uitgenodigd voor de verschillende themabijeenkomsten rond het opstellen van de Sociale 
Agenda. Daarnaast wordt via het  OOGO periodiek gesproken over (met name) de afstemming tussen het 
onderwijs en de Jeugdwet. Daarin neemt naast de portefeuillehouder van het onderwijs ook de 
portefeuillehouder Jeugd plaats. Wij proberen het onderwijs te verleiden om met ons mee te denken. 
Hierin hebben wij niet de regie, maar bepaalt het onderwijs haar eigen koers.  
 
6a- Hoe verhoudt de uitspraak van de rechter (zomer 2016-zie ook raad 29 mei 2017-aanpassen 
verordening) over de verantwoordelijkheden die bij de raad liggen zich met deze nota- of met andere 
woorden: wie is er verantwoordelijk voor het wat en wie is er verantwoordelijk voor het hoe?  

Antwoord vraag 6A: 
De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente op de belangrijkste punten (wat). De raadsleden 
controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. De raad houdt zich 
ook bezig met de begroting en het jaarverslag. En de leden van de raad houden contact met de inwoners. 
Daar naast stelt de gemeenteraad middels verordeningen regels vast voor uitvoering van de 
gemeentelijke taken. De specifieke uitspraak had betrekking op delegatie van onderdelen van deze 
bevoegdheid. En ging dus niet specifiek over hoe het beleid uitgevoerd wordt. 

De belangrijkste punten met betrekking tot het sociaal domein de komende jaren zijn vastgelegd in de 
Sociale Agenda. Het is aan het college om dit uit te voeren (hoe). Controle op deze uitvoering ligt 
vervolgens dus weer bij de raad. 
 
6b- Hoe gaat het college de raad faciliteren zijn controlerende taak in dezen uit te oefenen? Met andere 
woorden: hoe komt de raad 'in control' ?  
 
Antwoord vraag 6B: 
Wij hebben zowel in de aanloop naar de decentralisaties op 1 januari 2015 als tijdens de eerste twee jaar 
na decentralisaties uw raad meegenomen door middel van werksessies, voortgangrapportages, 
cliëntervaringsonderzoek en informatieavonden. Ook rond de monitoring van het sociaal domein hebben 
wij uw raad betrokken. Gezien de uitgangspunten in de Sociale Agenda ligt het niet in de lijn der 
verwachting dat wij daar anders mee om zullen gaan. Wij willen samen met uw raad kijken hoe we de 
monitoring op een goede wijze in kunnen richten. Daartoe zijn wij in april 2017, onder begeleiding van de 
Hictoloog, met uw raad in gesprek gegaan. Graag gaan we verder over de monitoring het gesprek met u 
aan. Een eerste opzet daartoe hebben wij toegezonden via onze brief van 7 juni 2017. 
 
 
7- In het stuk staat dat het resultaat telt- wat is het resultaat, hoe meten we dat en  welke parameters 
zetten we daarbij in en wanneer weten we of het 'resultaat' behaald is? 
 
Antwoord vraag 7: 
Het resultaat van ondersteuning moet zijn dat inwoners (weer) mee kunnen doen aan de samenleving. De 
benodigde ondersteuning of te nemen maatregelen kunnen per persoon verschillen. Niet iedereen is 
hetzelfde, of heeft hetzelfde nodig. Oplossingen zijn niet vooraf in een blauwdruk vast te leggen. Daarom 
zijn niet de procedures of beleidsregels leidend. De vraag van de inwoner is het vertrekpunt. Dat leidt tot 
verschillende oplossingen en variaties. Omdat niet iedereen hetzelfde is of hetzelfde nodig heeft. Wat 
inwoners nodig hebben leggen wij vast in gespreksverslagen en ondersteuningsplannen. We kunnen 
daarbij gebruikmaken van de methodiek één-gezin-één-plan of de zelfredzaamheidmatrix. De medewerker 
vanuit de teams is samen met de inwoner verantwoordelijk voor de voortgang. 
 
Met betrekking tot de maatschappelijke doelen en de betreffende prestatie indicatoren hebben wij in 
bijlage 5 van de Sociale Agenda een opzet gemaakt van mogelijke prestatie indicatoren.  
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8- In paragraaf 3.2 wordt een (inhoudelijk, maar ook financieel) verband gelegd tussen het Sociaal 
Domein en sport, kunst en cultuur. In dit stuk staat ook dat de budgetten voor het sociaal domein 
krimpen. We merken nu al dat, bijvoorbeeld voor Jeugdzorg de budgetten niet toereikend zijn. Is dit 
college van plan met de genoemde financiële ontschotting sport, kunst en cultuur uit het krimpende  
budget van het Sociaal Domein te financieren? Zo ja, ten koste welke doelgroep (jeugd , WMO of 
participatie) gaat dit dan?  
 
Antwoord vraag 8: 
Het college is niet voornemens om de middelen die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld voor de 
Jeugdwet, Wmo 2015 en de Participatiewet expliciet en exclusief in te zetten voor Sport, Kunst en Cultuur. 
Er is dus geen sprake van dat het ten koste zou gaan van welke doelgroep dan ook. Wel zien wij dat Sport, 
Kunst en Cultuur een belangrijke rol in het sociaal domein spelen als het gaat om preventie en signalering. 
Het zijn beleidsterreinen die ons helpen om de doelstellingen die wij voor het hele sociaal domein op 
hebben gesteld te realiseren.  


