
  

Het sociaal domein



  

Waarom deze visie?

Stand van zaken op 1 januari 2015
● Drie decentralisaties
● Reductie van budgetten
● Van zorgdenken naar participatiedenken
● Zorg weer mensgericht, financieel 

houdbaar en maatschappelijk in gebed



  

Waarom deze visie?

Stand van zaken op 1 september 2016
● Er is ervaring op gedaan, landelijk maar 

ook lokaal
● Uitgaven 2015 en beschikbare middelen 

2016 zijn in beeld
● Dit beeld wordt vanavond gepresenteerd 

in...



  

De toekomst van het sociaal domein:
dichtbij, vertrouwd, veilig



  

Hoe is het nu georganiseerd?



  

Doelgroepen

Ouderen met hun 
beperking

Volwassenen met 
psychiatrische 
problematiek

Kinderen met 
verstandelijke beperking

Kinderen met 
psychiatrische 
problematiek

Mensen met lichamelijke 
beperking of chronische 

ziekte



  

De visie

Kwetsbare inwoners in onze samenleving krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben 

op een laagdrempelige en integrale wijze aangeboden. Uitgangspunt is, in het eigen 

netwerk, vertrouwd, om de hoek, veilig en bovenal maatwerk. De zorgvrager en zijn 

directe omgeving staat centraal niet het aanbod van producten. De zorg wordt 

gecoördineerd aangeboden; 1 zorgvrager en zijn directe omgeving, 1 plan, 1 

casemanager.



  

De visie



  

Toekomstige ontwikkeling

● Versterken nuldelijn

– Hulp in huishouding

– Vrijwilligerswerk op diverse terreinen

– Mantelzorg ondersteuning

● Versterking van het sociaal wijkteam:

– Consultatieve inzet terrein GGZ

– Schoolmaatschappelijk Werk Plus

– Ruimte voor preventie



  

Middelen

2016

€4.543.241

2017

€4.385.663

2018

4.321.414

2019

€4.261.215

2020

€4.209.858

Middelen 2015

● Ongebruikt: circa €300.00,- (ontwikkeling komende jaren ongewis)

● Budgetten laten dalende trend zien.

● Uitdaging: verandering van zware (dure) zorg naar lichte (preventieve) zorg. 



  

Resumerend:

● Van zorgdenken naar participatiedenken;
● Dalende middelen komende jaren;
● Gemeenteraad heeft een controlerende taak voor de juiste besteding 

van middelen;
● Inzetten op preventie;
● Sociaal wijkteam: spin in het web is; 
● Van zware (dure) zorg naar lichte (preventieve) zorg:
● Versterking sociaal wijkteam een must; 
●  Uitbreiding formatie sociaal wijkteam is budgettair mogelijk;
●  Uitgangspunt blijft: realisatie binnen de vastgestelde kaders en 

budgetten;



  

Het vervolg:

● De input van vanavond wordt verwerkt in het concept-
visie document.

● Concept-visie document wordt voorgelegd aan:

– De Wmoraad

– Stichting Welzijn Neerijnen

– Het sociaal wijkteam
● Vervolgens wordt het concept-visie document in het 

bestuurlijk traject geplaatst.



  

Vragen?
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