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Maatschappelijke agenda Sociaal Domein 2019-2022
Samenvatting:
Wij stellen de gemeenteraad voor de beleidskaders voor het Sociaal Domein vast te stellen. Deze
beleidskaders zijn uitgewerkt in de maatschappelijke agenda Sociaal Domein 2019-2022. Met het
vaststellen van de MAG voldoet de gemeenteraad aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Wmo,
Jeugdwet, Participatiewet en Wet Publieke Gezondheid om periodiek beleid vast te stellen. Met de
MAG stelt de gemeenteraad samenhangend beleid vast voor het totale Sociaal Domein waarmee
alle separate beleidsnota's komen te vervallen.

Gevraagd besluit:
1.
2.

De visie, algemene uitgangspunten en beleidskaders zoals opgenomen in de
Maatschappelijke agenda Sociaal Domein gemeente Woerden 2019-2022 vast te stellen.
Kennis te nemen van de uitwerking van de beleidskaders in de maatschappelijke agenda
gemeente Woerden 2019-2022.

Inleiding
De afgelopen jaren zijn veel wettelijke taken gedecentraliseerd naar gemeenten. Zodoende kreeg
ook Woerden een nieuw Sociaal Domein en werden wij de afgelopen jaren o.a. verantwoordelijk
voor de nieuwe taken Wmo (Begeleiding), de Jeugdwet en de Participatiewet. Deze overheveling
(transitie) van deze taken ging goed. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren al flinke verbeteringen in
gang gezet. In het algemeen kunnen wij dan ook zeggen dat het goed gaat in het sociaal domein in
Woerden. Er staan stevige organisaties, cliënten zijn tevreden en inwoners zijn bovengemiddeld
zelfredzaam en sociaal actief.
Evaluatie Sociaal Domein
Uit de evaluatie van het Sociaal Domein bleek echter ook dat er nog wel verbetering mogelijk is.
Inwoners vinden WoerdenWijzer te laat, of niet. Daardoor lopen ze lang door met problemen. Als ze
eenmaal bij ons komen, dan beschikt niet iedereen over eigen regie. Inwoners willen dan ook beter
worden begeleid. Bovendien is keuzevrijheid fijn, maar geven zowel inwoners, als consulenten en
zorgaanbieders aan dat er teveel zorgaanbieders zijn gecontracteerd om goed te kunnen
samenwerken. Ook ontstond de indruk dat een deel van onze inwoners wel behoefte heeft aan
participatie, maar (nog) onvoldoende wordt begeleid. Deze aanbevelingen vanuit de evaluatie zijn
het uitgangspunt voor het bepalen van onze focus voor de toekomst.
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Integraal beleid
Het Sociaal Domein is omvangrijk. Het is inmiddels het grootste beleidsterrein van de gemeente als
je kijkt naar aantallen (inwoners/cliënten) en kosten. Het gaat ook over veel verschillende
beleidsthema's. In haar complexiteit is het soms moeilijk om overzicht te bewaren en te zien hoe
beleid met elkaar samenhangt. Daarom wil ons college zo integraal en samenhangend mogelijk
werken en kiezen wij voor het vaststellen van ons beleid in een integrale beleidsnota: de
maatschappelijke agenda (MAG).
In de MAG hebben wij het beleid uitgewerkt in dezelfde vijf thema's als in de begroting, namelijk:
1. Gezondheid en bewegen
2. Groei, ontwikkeling en leren
3. Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke betrokkenheid
4. Werk en inkomen
5. Wonen met zorg
Door te werken in thema's, werken wij zoveel en zo goed als mogelijk integraal en samenhangend.
'Daarboven' formuleerden wij een algemene visie en uitgangspunten voor het Sociaal Domein.
Vanuit het coalitieakkoord werkt het college met vijf beleidsoverstijgende prioriteiten. Ook deze vijf
beleidsprioriteiten treft u in de maatschappelijke agenda uitgewerkt aan. Deze beleidsprioriteiten
zijn:
1. Invoering casemanagement (Begeleiding Dichtbij)
2. Inkoop (intensievere samenwerking met minder partijen)
3. Versterking voorliggend veld
4. Sociaal werken in de wijk
5. Participatie
De samenhang tussen de thema's en beleidsprioriteiten is in onderstaand plaatje weergegeven:

Ik
b. Pan

Thema Wonen metzorg
'Het woningaanbod sìuit aan op de
behcete van ome inwoners'

f

Thema werk en inkomen
Onze inwoners participeren naar
vermogen en voorzien in hun eigen
levensonderhoud
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