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 2014 BESLUITEN    

Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 4-02-2014 

Onderwerp:  Notitie Herontwerp van het 

sociaal domein 

   

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 4 februari 2014, nr. 2013i01983; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 24 februari 2014; 

 

b e s l u i t: 

 

1. De notitie Herontwerp van het sociaal domein: de uitwerking op hoofdlijnen vast te stellen en 

daarmee onderstaande uitgangspunten en keuzes: 

 

Sturing 

a. De gemeente kiest als uitvoeringsmodel voor het opdrachtgeverschap een lokale uitwerking van 

het regisseursmodel. Dit model houdt in dat de gemeente (en op termijn het gebiedsteam) 

regisseur is. Doel is de regievorming waar mogelijk gefaseerd te verkleinen en de 

verantwoordelijkheden zo veel mogelijk over te dragen aan professionals. 

Toegang 

b. Voor de toegang tot ondersteuning worden meerdere toegangspoorten in samenhang 

georganiseerd. Belangrijkste uitgangspunten voor de organisatie van de toegang zijn: 

- de inwoner staat centraal; 

- de hantering van de methodiek één gezin, één plan, één regisseur; 

- focus op samen mét; 

- vraag- en oplossingsgericht. 

c. Gebiedsgebonden teams zijn een middel om de toegang dicht bij de inwoner te organiseren: het 

CJG met als onderdeel het Jeugd & Gezinsteam zorgt voor de toegang tot de Jeugdzorg, 

Sociaal Gebiedsgebonden teams voor Zorg en Welzijn/Wmo. Korte onderlinge lijnen, ook tot de 

toegangspoort tot werk - het Werkplein. Korte lijnen van de lokale toegangspoorten met 

onderwijs, de 1ste lijnondersteuning en de huisartsen zijn van groot belang. 

Opdrachtgeven 
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d. Uitgangspunt is ‘vorm volgt inhoud’, en dus diversiteit: de vorm waarin we als gemeenten 

opdracht geven hangt af van de aard van het vraagstuk, de inhoudelijke doelen daarbij en de 

situationele omstandigheden. 

e. Uitgangspunten bij het opdrachtgeverschap zijn: 

- de opdrachten aan instellingen (“de uitvraag”) integraal formuleren; 

- gebiedsgericht opdracht geven waar dat kan, lokaal of subregionaal waar effectief en 

regionaal waar dat extra nodig is; 

- voldoende ruimte voor maatwerk, flexibiliteit en innovatie; 

- meer ruimte geven aan cliëntsturing; 

- sturen op het leveren van prestaties in plaats van op productie; 

- nauwe samenwerking tussen gemeenten en de andere opdrachtgevers (zoals 

Zorgverzekeraars en UWV) in het sociale domein teneinde tegengestelde prikkels te 

voorkomen. 

f. In de komende jaren wordt de uitvraag naar zowel de te subsidiëren partijen als de te 

contracteren partijen opnieuw en anders geformuleerd. Dit kan op onderdelen leiden tot 

competitie om de opdracht te verkrijgen en daarmee tot een herverkaveling tussen bestaande 

partijen en/of een verandering in het veld van partijen door de toetreding van nieuwe spelers. 

g. Gemeenten in de Leidse regio gaan meer op samenwerking tussen partijen én de bijdrage van 

partijen aan andere beleidsterreinen sturen, niet op het stimuleren van consortiums. 

h. Het subsidiëren of inkopen van ondersteuning in het kader van de 3D kenmerkt zich door: 

- een (inkoop)procedure waarbij de opdracht geformuleerd wordt in samenspraak met 

partijen; 

- (bij inkoop, indien het juridisch kader om een aanbesteding vraagt) primair gebruik te 

maken van de methode van bestuurlijk of maatschappelijk aanbesteden. Dat wil zeggen 

dat de gemeente in overleg treedt met alle geïnteresseerde partijen die voldoen aan 

bepaalde criteria, waarna in een onderhandelingsproces gemeente en partijen de 

voorwaarden voor prijs en kwaliteit bepalen; 

- de overweging om bij de inkoop naast een klassiek contract ook een relationeel contract 

met het veld te sluiten; 

- zoveel mogelijk financiering op prestatie/resultaat in geval van inkoop via een 

aanbesteding; 

- het doortrekken van huidig contractmanagement voor individuele voorzieningen Wmo 

naar de nieuwe taken binnen het sociale domein, teneinde de gemaakte afspraken goed 

te kunnen monitoren en goed opdrachtgeverschap te kunnen voeren. 

Naar aanleiding van de wetswijziging Participatiewet 

i. De gemeente gaat, al dan niet via het Werkbedrijf, een actieve samenwerking aan met het 

bedrijfsleven om de garantiebanen op grond van het Sociaal Akkoord te realiseren. 
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j. De gemeente verkent de mogelijkheden van nieuwe vormen van participatie in de wijk in 

samenwerking met organisaties. 

k. De gemeente gaat experimenteren met de verbinding beschut werk en arbeidsmatige 

dagbesteding zowel in het SW-bedrijf als op wijkniveau. 

l. De gemeente verkent de mogelijkheden van de vormgeving van een social firm.  

m. De gemeente biedt beperkte ondersteuning bij re-integratie aan de groep niet 

uitkeringsgerechtigden die door de wijzigingen in de Wajong geen eigen inkomen meer hebben. 

De gemeente rekent op een toename van het beroep op de schuldhulpverlening ten gevolge van 

de wijzigingen in de Wajong. 

n. De gemeente biedt beperkte ondersteuning aan niet uitkeringsgerechtigden en mensen met een 

uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet. 

Naar aanleiding van de uitbreiding Wmo 

o. Bij de toegangspoort van Welzijn en Zorg is bij het bepalen van de benodigde ondersteuning de 

cliënt en zijn/haar vraag, diens talenten en omstandigheden het uitgangspunt.  

p. Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de ondersteuningsvoorzieningen in het kader 

van de Wmo gaan we: 

- zoveel mogelijk uit van algemene voorzieningen; 

- de bestaande producten op het terrein van de Wmo en die overkomen uit de AWBZ op 

laten gaan in nieuwe vormen van ondersteuning; 

- individuele maatwerkvoorzieningen die vaak in dezelfde combinaties nodig zijn, als één 

geheel aanbieden; 

- meer ruimte geven aan cliëntsturing, dat wil zeggen meer sturingsmogelijkheden voor 

cliënten binnen de te leveren ondersteuning in natura (zie ook beslispunt e.); 

- bij de individuele maatwerkvoorzieningen voor langdurige en/of specialistische 

ondersteuning het PGB als instrument bieden, zodat de cliënt zelf haar/zijn zorg kan 

vormgeven. 

q. Om de ondersteuning in het kader van de Wmo, zoveel als mogelijk binnen de financiële kaders 

te realiseren, gaan we: 

- een gedeelte van de financiële opgave opvangen door waar mogelijk het versoberen van 

de hoeveelheid ondersteuning die mensen nu ontvangen (per cliënt bezien of dit 

mogelijk is). We verwachten dat we hiermee maximaal 5% van de huidige vraag kunnen 

ombuigen; 

- in het eerste kwartaal van 2014 een fundamentele inhoudelijke herbezinning op 

bepaalde vormen van ondersteuning opstarten (zoals Hulp bij het huishouden) voor wat 

betreft doel, doelgroep en prioriteiten; 

- kijken naar quick wins in het combineren en in elkaar schuiven van bepaalde vormen van 

ondersteuning; 
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- waar inkoop aan de orde is, voor een (sub)regionale aanbesteding te kiezen, zodat 

cliënten gebruik kunnen maken van een breed spectrum aan ondersteuning, de 

administratieve lasten voor aanbieders worden beperkt en we als gemeenten financiële 

schaalvoordelen kunnen behalen; 

- binnen andere bestaande onderdelen van het sociaal domein, bijvoorbeeld de subsidies 

voor collectieve voorzieningen in de Wmo, herprioriteren. 

r. We geven de wettelijk verankerde cliëntondersteuning in het kader van de Wmo vorm door de 

bestaande cliëntondersteuningstaken te herschikken, te weten: 

- het onderdeel informatie, advies en het bieden van lichte ondersteuning, nemen we 

grotendeels op binnen het SGT; 

- delen van de bestaande onafhankelijk cliëntondersteuningstaken worden - waar mogelijk 

minder doelgroepsgewijs - bij een derde georganiseerd. 

s. We organiseren mantelzorgondersteuning via het mantelzorgbeleid en in de vorm van 

kortdurend verblijf en via respijtzorg. Bij respijtzorg wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

de mogelijkheden binnen de ziektekostenverzekering en/of het sociaal netwerk en de 

mogelijkheid om hiervoor vrijwilligers in te zetten. 

t. Dagbesteding wordt zoveel mogelijk in de directe omgeving van de cliënt georganiseerd. Bij het 

organiseren van dagbesteding zoeken we naar een verbinding met de voorzieningen die in de 

gemeente/wijk/buurt aanwezig zijn). 

u. Door de ondersteuning dichter bij huis te organiseren, wordt de vervoersafhankelijkheid van 

cliënten zoveel mogelijk voorkomen. Indien vervoersvoorzieningen nodig zijn, wordt er zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt van sociaal netwerk en reguliere voorzieningen. 

v. De gemeente anticipeert op de extramuralisering door: 

- afspraken te maken met corporaties en zorgverzekeraars; 

- levensloopbestendig bouwen te stimuleren, waardoor op termijn minder 

woningaanpassingen nodig zijn. 

w. Wonen, opvang en begeleiding wordt voor de doelgroep van het Regionaal Kompas zoveel 

mogelijk in de directe omgeving georganiseerd om de sociale binding maximaal te benutten. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 10 maart 2014, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh     mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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