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Om u mee te nemen in het proces informeren wij u met deze raadsinformatie over de stand van 
zaken rondom de nieuwe beleidsnota voor het sociaal domein. 
 
 
Nieuwe beleidsnota sociaal domein 
De Wmo en de Jeugdwet schrijven voor dat de gemeenteraad periodiek (elke vier jaar) zijn beleid 
voor het sociaal domein in een nota vastlegt. Op dit moment is dat de nota 'Back to Basics: de 
Nieuwe Koers'. Deze geldt nog - conform uw verlengingsbesluit uit 2014 - tot en met 2017. 
Naast de evaluatie van de beleidsnota 'Back to Basics: de Nieuwe Koers'(B2B), waarover u onlangs 
bent geïnformeerd, is in de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuwe beleidsnota voor het sociaal 
domein. Input voor de nieuwe nota is onder andere verkregen uit de jaarlijkse gesprekken die de 
gemeente voert met alle gesubsidieerde verenigingen en professionele organisaties. Ook de 
evaluatiegesprekken, waaraan een groot aantal verschillende partijen heeft meegewerkt, zijn 
gebruikt om de nieuwe beleidsnota inhoudelijk vorm te geven.De Participatieraad heeft deel 
uitgemaakt van een leesgroep, die de concept-beleidsnota beoordeeld heeft op inhoud en 
leesbaarheid. De leesgroep bestond verder uit de verschillende betrokken beleidsmedewerkers en 
beide verantwoordelijke portefeuillehouders. 
De nieuwe nota is in concept gereed en moet met ingang van 2018 in werking treden.Het jaar 2017 
gebruiken we om nieuwe contractafspraken te maken met de professionele organisaties en om 
nieuwe subsidieafspraken te maken met de vrijwilligersorganisaties. Bij het opstellen van de nieuwe 
subsidiebeleidsregels gaan we de verenigingen betrekken. 
 
Proces 
We willen de betrokken organisaties zo goed mogelijk meenemen in de voorbereiding van deze 
nieuwe afspraken. Dat begint met een informatiebijeenkomst over de nieuwe nota op donderdag 29 
september. Alle gesubsidieerde en andere geïnteresseerde organisaties zijn daarvoor uitgenodigd. 
De leden van de gemeenteraad en de Participatieraad zijn uitgenodigd om de bijeenkomst als 
toehoorder bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst worden aanwezigen door de beleidsmedewerkers 
geïnformeerd over de globale inhoud van de nieuwe concept-nota en over het 
besluitvormingsproces dat binnenkort van start gaat. 
Zodra het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de concept-nota, wordt er 
een formele inspraakprocedure gestart. De nota wordt gepubliceerd en gedurende zes weken ter 
inzage gelegd. Tegelijkertijd krijgen de betrokken organisaties de nota toegestuurd met de 
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uitnodiging schriftelijk een reactie in te dienen. De Participatieraad ontvangt het verzoek om een 
formeel advies over de beleidsnota uit te brengen.  
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Het is mogelijk dat de concept-nota nog aangepast wordt naar aanleiding van de ingekomen 
inspraakreacties en/of het advies van de Participatieraad. Het is de bedoeling dat uw raad de nieuwe 
beleidsnota behandelt in uw vergadering van 31 januari 2017. 
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