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Onderwerp:

Integraal B e l e i d s p l a n S o c i a a l Domein 2014-2016, C o n s u l t a t i e v e r s i e 2,
10 d e c e m b e r 2013

De raad van de gemeente W o e r d e n ;
gelezen het voorstel d.d. 10 december 2013 van:
- burgemeester en wethouders;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
b e s l u i t :
de Consultatieversie 2 van het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2016, versie 10
december 2013 vast te stellen en daarmee de volgende uitgangspunten te bevestigingen:
het beleid draagt bij aan het versterken van de samenleving in de zin dat inwoners meer regie
krijgen over het eigen leven en met anderen verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en de
samenleving;
er is sprake van integrale en effectieve ondersteuning van inwoners in een kwetsbare positie.
De ondersteuning gebeurt op basis van preventie en vroegsignalering, heeft een integraal
karakter en is gericht op 'wat nodig is';
integrale ondersteuning van hen die dat nodig hebben, is maatwerk uitgaande van één
huishouden, één plan, één coördinator en altijd gericht op het versterken van de zelfregie en
inzet van het eigen sociale netwerk en vrijwilligers;
- de integrale aanpak wordt verstrekt door het hanteren van een integrale toegang tot het
sociale domein en door (op termijn) één ongedeeld budget voor het sociale domein te
hanteren.
2.

in te stemmen met het starten van een consultatieronde met maatschappelijke organisaties,
bedrijfsleven, inwoners en hun vertegenwoordigers gericht op:
- het informeren van partijen over de veranderingen die zullen plaatsvinden binnen het sociaal
domein en de consequenties daarvan voor de positie en de rol van deze partijen;
het vernemen van opvattingen en verwachtingen van deze partijen ten aanzien van de
transformatie van het sociale domein.
De raad wordt periodiek geïnformeerd over:
- de activiteiten die plaatsvinden in het kader van de consultatieronde (wanneer wordt met
welke partijen gesproken) zodat raadsleden deze activiteiten indien gewenst ook kunnen
bijwonen;
- de resultaten van de consultatie-activiteiten.

3.

In de stemmen met het voornemen deze versie op basis van de consultatieronde om te zetten in
een definitief Integraal Beleidsplan en dit plan voor de zomer door de raad te laten vaststellen.
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Blad 2

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in
opepfeaTêyergadering, gehouden op 30 januari 2014.,
0e griffier J
/
De voorzitter

