Op weg naar het
Beleidskader Sociaal domein
2020 - 2023
Verlengde verkenning 25-09-2019

2013 – 2014
Voorbereiding transities
Beleid: Gebundelde krachten (regio)
en iedereen doet mee (Gouda)

2015 – 2017
Transitie en start transformatie
Participatiebeleid

2018 – 2019
Tweede transformatieperiode
Bestuursopdracht: balans in
inkomsten en uitgaven sociaal domein

2020 e.v.
Nieuwe keuzes te maken op:
Duurzaam financieel gezond sociaal
domein

juridisch kader

Beleid armoede en
schuldhulpverlening

Inkoop jeugd en Wmo
Regionale inkooporganisatie opgezet

Integrale inkoop jeugd/Wmo

Schuldhulpverlening in eigen beheer,
ontwikkeling preventie-aanpak
schulden
Integrale inkoop jeugd/wmo

Kwaliteit van zorg en ondersteuning

Inrichten uitvoeringsorganisatie

Uitvoering jeugd/ Wmo op orde
Pilot integrale toegang

Pilot sociaal teams

Sociaal teams 0 – 100+

Nieuwe sociale dienst
Verkenning integrale
uitvoeringsorganisatie
Sociaal teams 0-100+

Gewoon Thuis

Uitbreiding naar Gewoon Thuis jeugd

Veilig vangnet ingericht

Actielijn 5: jeugdigen beter
beschermen
Preventie en versterken lokale
basisinfrastructuur
Uitvoeringsagenda Samen leven

Participatie in de buurt

Eenduidige en integrale toegang tot
zorg & ondersteuning

Preventie
Inclusieve en ondersteunende
dagelijkse leefomgeving

Aanpak huiselijk geweld
Samenwerking in de keten

Ervaring

ontwikkeling

Thema 1 - Inclusieve dagelijkse leefomgeving
- Beweging ‘gewoon thuis’: meer mensen met beperking in de wijk
- Evaluatie Participatie in de Buurt
- Passend onderwijs- jeugdhulp
- Passend werk: integraal aanbod voor mensen met een beperking
- Inclusieve Buitenschoolse opvang (BSO+)
- Taalakkoord

Landelijk: VN-verdrag (inclusie mensen met beperking), programma Eén
tegen
eenzaamheid
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- Regie nodig op preventieve ondersteuningsstructuur jeugd op school en in
de
wijk
- Gouda Goed Bezig (GIDS-gelden vervallen)
- Gezond in de Stad (GIDS-gelden vervallen)
- Oplopende kosten - rol preventie?
- Veelheid aan onderwerpen: focus nodig

Landelijk: Nationaal Preventie-akkoord, Kansrijke Start, Gezond In De Stad

ontwikkeling

Ervaring

Thema 2 - Preventie

Lokale bronnen: Gezondheidsgegevens GGD, Versterkte ambitie op preventie
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Ervaring

ontwikkeling

Thema 3 - Eenduidige & integrale toegang
Proeftuin integraal werken
Toets Jeugd (toets op advisering vanuit Sociaal teams)
Koploperaanpak cliëntondersteuning
Schuldhulpverlening binnen de gemeentelijke organisatie
Programma Integrale uitvoeringsorganisatie sociaal domein
Voor veel mensen in bijstand geen actief aanbod
Landelijk
Ervaringen sociaal teams 0-100+
- SCP-rapport; de wijkteambenadering nader bekeken
- Movisie-rapport: sociaal wijkteams opnieuw uitgelicht
Lokaal
- Begroting: een ontschot sociaal domeinTSD
- ‘Toezicht wijkteams Gouda’
- Onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot het verbeterplan zorg
en ondersteuning aan complexe gezinnen voor de Sociaal Teams.
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Ervaring

ontwikkeling

Thema 4 - Samenwerking in de keten

Samenwerking met Wlz en zorgverzekering rond de
scharnierpunten tussen de wetten en bij de verschuiving van 1 e lijn
naar het sociaal domein, vanwege belang voor onze inwoner bij
een duurzaam stelsel voor zorg en ondersteuning en mogelijke
financiële
voor gemeente.
Landelijk:consequentie
Samenwerkingsagenda
VNG-ZN
Lokaal: Afspraak in coalitie-akkoord om te investeren in de
‘schakels in de zorg’
Juiste zorg op de juiste plek (landelijk)/ gedeelde zorg (regio MH)
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Ervaring

ontwikkeling

Thema 5 - Kwaliteit van zorg en ondersteuning
- Focus op inkoop, implementatie, verminderen administratieve lasten en
tarieven
- Keuzevrijheid cliënt leidt tot veel aanbieders (230 aanbieders)
- Contractmanagement, invulling Wmo-toezicht en fraudepreventie
- Signalen over kwaliteit, rechtmatigheid of continuïteit bedrijfsvoering
- Wachtlijsten/ langere doorlooptijden (m.n. veilig thuis)
Landelijke ontwikkelingen:
- Landelijke aandacht voor fraude en fraudepreventie (o.a. Team Zorg van VNG KCHN)
- Rapport Wmo toezicht 2017 (IGJ)
- Amvb reële prijs, Jurisprudentie m.b.t. resultaatgericht indiceren
- Benchmarkanalyse uitgaven jeugdhulp (Significant)
- Lokale bronnen: o.a. rekenkameronderzoek, fysieke overlegtafels, rapport i-SD,website
zorgkeuzemiddenholland, kwartaalrapportages veilig thuis. Interne bronnen:
contractmanagementgesprekken, signalen vanuit uitvoering, jaarverslagen zorgaanbieders

7

Overzicht proces beleidskader
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Voorgesteld raadsbesluit in het kort
a. Eén beleidskader voor programma 4 (116 mln)
b. Voortbouwen op ambitie & maatschappelijke
doelen uit huidig kader. Verbeteringen
doorvoeren, nieuwe inzichten vertalen
c. Op 5 thema’s nieuwe keuzes maken
d. Duurzaam financieel gezond sociaal domein
e. Inhoud is leidend bij regionale samenwerking
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Volgende stappen
• Kennissessie raad: 7 oktober
• Raadsessie met maatschappelijke partners
• Raadsvoorstel ter besluitvorming in ntb cyclus
• Reserve-avond met de raad (ntb)
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