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Motie Toekomst Sociaal Domein – Kaders sociale wijkteams 

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 25 november 2013 

 

 

Onderwerp: Toekomst Sociaal Domein – Kaders sociale wijkteams 

 

 
De Raad van de gemeente Leiderdorp, bijeen in zijn vergadering van 25 november 2013, 

 

overwegende dat: 

a. De Raad vertrouwen heeft in het beleid van het college inzake de 3D-transities; 

b. De Raad bij meerderheid, evenals het college, kiest voor scenario 3 uit genoemde notitie; 

c. De Raad in verband met de tijdsdruk alvast een aantal kaders mee wil geven die het college 

bij de verdere inrichting van het nieuwe sociale domein en de sociale wijkteams mee moet 

nemen; 

d. Het college van deze kaders mag afwijken (de hele materie is immers nog in ontwikkeling), 

edoch alleen dan wanneer deze afwijking tijdig en van een zeer stevige onderbouwing 

voorzien aan de raad wordt aangeboden; 

e. De Raad er vanuit gaat dat de uitwerking van scenario 3 uiterlijk in januari 2014 door het 

college aan de Raad wordt aangeboden en ook overigens de Raad in dit proces tijdig te 

informeren e.d.; 

 

Spreekt als zijn mening uit dat: 

a. Een heldere visie op de sociale wijkteams nodig is; 

b. Gewerkt moet worden met gedegen, door professionals opgestelde wijkanalyses op basis 

van de vraag; 

c. De zelfredzaamheid van zorgzoekenden vergroot moet worden; 

d. Inwoners van Leiderdorp vanaf het begin bij de inrichting e.d. van de sociale wijkteams, alsook 

van hun persoonlijke zorgarrangement betrokken moeten worden; 

e. Bij het inrichten van de sociale wijkteams aan de hand van het Piramide- model bepaald moet 

worden op welke doelgroepen de sociale wijkteams zich moeten gaan richten, waarbij de 

Raad een voorkeur heeft voor de onderste 2 van de 3 lagen van de Piramide (derhalve de 

onderste laag met daarin de mensen die gemobiliseerd en preventief ondersteund moeten 

worden de middelste laag waarin zijn opgenomen de zorgvragers met een lichte zorgvraag die daarbij 

ondersteund moeten worden. In de bovenste laag zitten mensen met een gespecialiseerde zorgvraag. 

f. Het moet gaan om brede, generalistische wijkteams; 

g. De vormgeving van de sociale wijkteams een goede verbinding met de huisartsen en naar de 

gespecialiseerde zorg moet garanderen; 

h. Het verlenen van de toegang tot de zorg -uitgezonderd die tot de gespecialiseerde zorg - 

bij de sociale wijkteams moet komen te liggen;  

i. De sociale wijkteams budgethouder moeten worden; 

j. Er naar gestreefd moet worden dat de gemeente en zorgverzekeraars een overeenkomst 

sluiten die toewerkt naar meer preventie, wijkgericht werken en het samenbrengen van 

ondersteuning, hulp en zorg. 
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