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 De uitgangspunten, genoemd in de startnotitie sociaal domein, is uitgebreid met ‘uitgaan 

van eigen kracht/sociaal netwerk’ waarmee de opsomming wordt: 

- Denken vanuit de inwoners  

- Toegang: ontschot en integraal  

- Duidelijke coördinatie en regie 

- Versterken van lokale initiatieven in de kernen (burgerinitiatieven).  

- Geld bestemd voor het sociaal domein blijft binnen het sociaal domein  

- Investering door onze gemeente leveren ook een sociale winst (return) op 

- Duidelijk opdrachtgeverschap: sturing en verantwoording  

- Uitgaan van eigen kracht/sociaal netwerk 

 

 De zeven kernproblemen van het sociaal domein worden niet uitgebreid. De belangrijkste 

zeven kernproblemen in het sociaal domein zijn daarmee:  

1. (Een deel van) onze burgers weet niet waar ze zich kunnen melden voor 

(individuele)ondersteuning, waardoor ze deze ondersteuning niet of pas (te) laat krijgen 

(toegang).  

2. Onze burgers met meervoudige ondersteuningsvragen, ervaren dat dienstverlening niet 

of niet voldoende op elkaar is afgestemd, waardoor het risico bestaat van verminderde 

kwaliteit van hulp (integraliteit).  

3. Het college ervaart minder grip op de inzet, kwaliteit, effectiviteit en efficiency van de 

professionele dienstverlening in het sociaal domein, waardoor het college niet tijdig kan 

bijsturen op hulp (Verzakelijking relatie professionele partners en aanbieders).  

4. Steeds meer burgers zijn eenzaam waardoor het risico bestaat dat zij zich ongelukkig 

voelen, gezondheidsproblemen krijgen (zoals depressie), niet iedereen in de samenleving 

meedoet en bereikt worden met lokale en specialistische hulpvoorzieningen 

(eenzaamheid).  

5. Een deel van onze burgers is door vastgestelde medische en sociale beperkingen niet in 

staat zelfstandig (betaald) werk te verrichten waardoor het risico bestaat op sociaal 

isolement en financiële afhankelijkheid (participatie).  

6. Een deel van onze burgers leeft op of onder de armoedegrens en ondervindt (sociale) 

uitsluiting, waardoor er gezondheidsproblemen kunnen ontstaan en kinderen zich niet 

gelijkwaardig aan anderen ontwikkelen (armoede).  

7. Kwetsbare gezinnen, gezinnen waar bijvoorbeeld huiselijk geweld en / of 

kindermishandeling speelt, moeten soms langer wachten op hulp, waardoor de 

problematiek verergert en gezinnen niet goed mee kunnen doen in de samenleving en een 

groter beroep doen op zorg (wachtlijsten).  

 

 De procedure uit de startnotitie sociaal domein handhaven, met wijziging van datum 

afronding stap 2:  december 2018 wordt januari 2019. 



 

 


