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 Samenvatting

Vanaf 2011 maakt Delft actief werk van de innovatie van het sociaal domein. We zijn 
dit gestart vanuit de ambitie om de zorg eenvoudiger te maken en de menselijke maat 
terug te brengen. We hebben sterk ingezet op het tegengaan van versnippering en 
bureaucratie door te ontschotten tussen beleidssectoren, organisaties en financiën. 
In 2013 hebben we de beweging gemaakt van verzorgingsstaat naar participatie
samenleving. In de kern gaat het om een beweging naar een samenleving waaraan 
burgers actief en op eigen kracht deelnemen. We willen dit bereiken door een eenvou
diger, samenhangender en flexibeler stelsel van zorg en ondersteuning in te voeren, 
dat meer maatwerk mogelijk maakt. 

Door de decentralisaties vanuit het Rijk worden gemeenten verantwoordelijk voor belangrijke 

nieuwe taken in het sociaal domein. Het Rijk legt de invulling en uitvoering van deze taken bij 

gemeenten neer en voegt daar een aanzienlijk budget (inclusief korting) bij. De voorgenomen 

decentralisaties van het Rijk geven Delft de mogelijkheden om deze innovatie in het sociaal  

domein te realiseren. Gemeente, maatschappelijke partners en burgers doen dit samen. Het gaat 

om mensen en de wijze waarop zij meedoen in de samenleving.

Politieke sturing in het sociaal domein wordt de komende periode dus een belangrijke opgave 

voor de gemeenteraad. Het betreft immers de zorg en ondersteuning van burgers in Delft en 

het gaat om de inzet van veel geld. De voorbereiding vanuit het Rijk verloopt schoksgewijs; het 

takenpakket verandert en de invoeringsdatum verschuift. Op dit moment werken we toe naar de 

ingangsdatum van taken en verantwoordelijkheden per 1 januari 2015. Het streven is, als de wet-

ten conform huidige planning worden vastgesteld, de nog te nemen besluiten voor de zomer aan 

het college voor te leggen, in deel II van de Kadernota Innovatie Sociaal Domein 2014 – 2018.

Op basis van de Sociale Visie Delft heeft het college gebouwd aan de herinrichting van het sociale 

domein en de gewenste innovatie. In de afgelopen periode heeft u met het college van gedachten 

gewisseld over de uitwerking hiervan in diverse nota’s.

De Kadernota Innovatie Sociaal Domein 2014 – 2018, deel I die voorligt is een uitwerking van de 

Sociale Visie Delft. We geven hiermee richting aan de transformatie van het sociaal domein en de 

invoering van de nieuwe taken. Naast de reeds gevormde basis voor de herinrichting van het  

sociaal domein, bevat de Kadernota Innovatie Sociaal Domein 2014 - 2018, deel I een aantal uit-

gangspunten die nog niet eerder aan u zijn voorgelegd. Deze uitgangspunten zijn:

• Gemeente en maatschappelijke partners nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor 

een ‘zachte landing’ waarin de continuïteit van zorg voor mensen die ondersteuning krijgen 

met ingang van 2015 geborgd is. De zachte landing wordt bereikt door innovatief en zakelijk 

partnerschap.

• De komende jaren werken we samen met partners aan een brede toegang tot ondersteuning 

voor alle leefdomeinen en voor alle leeftijden in 2016. Hiermee kunnen alle inwoners met hun 

vragen op het gebied van zorg en ondersteuning bij één loket terecht. Dit loket is een herken-

bare plaats, én digitaal én fysiek. Als tussenstap wordt per 1-1-2015 de toegang per decentrali-

satie georganiseerd.

• Voor regionale bestuurlijke afstemming wordt een bestuurlijke tafel sociaal domein ingesteld 

op het niveau van de negen Haaglanden gemeenten. Deze bestuurlijke tafel kan het opdracht-

geverschap vervullen met betrekking tot regionale inkoop van specialistische zorg.
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• De negen Haaglanden gemeenten kopen gezamenlijk de specialistische jeugdzorg in via een 

zelfstandig inkoopbureau. Ze werken volgens een systematiek om onnodige bureaucratie en 

administratieve lasten te voorkomen voor zowel gemeenten als zorgaanbieders. Voor het 

lokaal inkopen van zorg geeft Delft de voorkeur aan het regisseursmodel.

• De programmabegroting 2015 wordt aangepast op de Sociale Visie Delft onder de pijler  

Participatiesamenleving. Er wordt er een onderverdeling gemaakt naar drie doelstellingen: 

Sterke samenleving, Werk en economische zelfstandigheid en Ondersteuning en zorg.

• In de leeswijzer bij de kadernota is per hoofdstuk aangegeven welke onderwerpen nog niet 

eerder door de raad zijn besproken of vastgesteld. De leeswijzer is opgenomen in de bijlagen.

De Kadernota Innovatie Sociaal Domein 2014 – 2018, deel I is gestoeld op de nieuwe wetten die 

lokale beleidsvrijheid bieden: Participatiewet, de nieuwe Wmo en de Jeugdwet. Daarnaast liggen 

er belangrijke relaties met bestaande gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op onder 

meer het gebied van inkomen, de huidige Wmo, lokaal jeugdbeleid en wijkaanpak. Met intensieve-

re regionale samenwerking realiseren we schaalvoordelen die bijdragen om de kortingen vanuit 

het Rijk op te vangen. De Sociale Visie Delft en bijbehorende uitgangspunten vormen het gemeen-

telijk kader. 

De Kadernota Innovatie Sociaal Domein 2014 – 2018, deel I is geen wettelijke verplichting. Gezien 

de nog korte invoeringstermijn is het echter van belang de richting van uitwerking vast te stellen 

zodat een nieuw college en raad hierop kunnen voortbouwen. 

Wat willen we bereiken? 

We willen dat mensen zo veel mogelijk op eigen kracht en eigen regie hun leven kunnen leiden. 

Daarvoor is de hele stad aan zet. We willen dat iedereen naar vermogen meedoet aan de samen-

leving waar mensen graag willen wonen, werken en studeren, waar zorg en ontspanning in de 

buurt is, waar het veilig opgroeien is en waar mensen gezond ouder kunnen worden. Een samen- 

leving waarin mensen voor elkaar zorgen, met een zeer betrokken naaste omgeving en vrijwil-

ligersnetwerk. De gemeente stimuleert actieve burgers en faciliteert initiatieven in wijken of 

buurten. Daarbij gaat het vooral om het verbinden: van doelen, van mensen en organisaties, van 

opgaven en beleidsterreinen en om het bieden van ruimte voor initiatieven die in de samenleving 

ontstaan. Om op ‘eigen kracht’ te kunnen leven zijn een goed sociaal klimaat en een goede struc-

tuur van samenlevingsvoorzieningen van groot belang. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Met de invoering van de drie decentralisaties en de innovatie in het sociaal domein hanteren we 

de uitgangspunten van de Sociale Visie Delft:

• we zetten preventie en pro-actie in om te voorkomen dat mensen in kwetsbare situaties raken;

• we stroomlijnen de toegang tot ondersteuning en we streven naar één loket;

• we hanteren een gezamenlijke intake aan de voorkant die alle leefdomeinen in beeld brengt; 

• we werken vraaggericht en lossen problemen in samenhang op;

• we ontschotten budgetten en zetten gezamenlijk instrumenten en voorzieningen in;

• we ondersteunen niet vrijblijvend en werken op basis van wederkerigheid;

• we hanteren een systeemaanpak in multiprobleemsituaties: één gezin, één plan, één budget, 

één verantwoordelijke in een multidisciplinaire hulp- en dienstverlening.
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Om de noodzakelijke ondersteuning te kunnen blijven leveren in combinatie met de bezuinigingen 

van het Rijk, is het nodig een beweging te maken:

• van zware vormen van ondersteuning naar lichtere vormen van ondersteuning;

• van individuele voorzieningen naar collectieve voorzieningen;

• van curatief naar preventief;

• van alleen professionele inzet naar een combinatie van informele en professionele inzet.  

De grens van vrijwilligersinzet ligt bij persoonlijke verzorging en integriteit;

• van intramurale zorg naar extramurale zorg.

We maken ook een beweging in de manier waarop we de ondersteuning organiseren:

• van loketten voor verschillende doelgroepen naar integrale benadering;

• van aanbod naar de vraag van de burger centraal;

• van een individuele benadering naar een systeembenadering als het gaat om ondersteuning  

en als het gaat om inzet van wat de burger en zijn omgeving kan doen;

• van afzonderlijk aanbod door verschillende organisaties naar op elkaar afgestemd aanbod, 

door het gezin als dat kan of door een coach van een sociaal team.

Met onze visie en deze uitgangspunten voor de innovatie van het sociaal domein maken we het 

mogelijk om binnen de gestelde financiële kaders die ondersteuning te bieden, die mensen nodig 

hebben. 

Wat mag het kosten? 

Op dit moment zijn de budgetten die in 2015 overgeheveld worden naar gemeenten voor uitvoe-

ring van de nieuwe taken nog niet bekend. Op basis van gegevens die bekend zijn via gemeente-

fondscirculaires en de concept wetten is in de onderstaande tabel een concept financieel kader 

sociaal domein opgenomen. Dit is een raming van de cijfers, het Rijk heeft aangekondigd dat 

gemeenten over de budgetten voor de in 2015 nieuw uit te voeren taken geïnformeerd worden  

via de meicirculaire 2015. 

Specifieke uitkering Sociaal deelfonds Algemene uitkering

Gemeentefonds

Algemene uitkering
€ 114

Jeugdzorg
€ 18,8 mln

Wmo (begeleiding, 5% 
persoonlijke verzorging)

€ 9,9 mln

Inkomensdeel
WWB

ca. € 50 mln

Participatiebudget
€ 17,4 mln
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De definitieve budgetten 2015 worden bepaald op basis van historische gegevens en opgenomen 

in de meicirculaire van het gemeentefonds. Voor alle decentralisaties zijn op dit moment nieuwe 

verdeelmodellen in ontwikkeling. Dit maakt dat de meerjarige verwachting van de budgetten voor 

Delft nog heel onzeker is. 

De onderstaande efficiencykortingen worden opgevangen binnen het totale financieel kader  

sociaal domein. Dit kader is de randvoorwaarde voor de invulling en vormgeving van de taken in 

het sociaal domein.

Deze uitgave is een geredigeerde versie op basis van de Kadernota Innovatie Sociaal Domein 

2014 – 2018, deel I zoals deze door de gemeenteraad op 6 maart 2014 vastgesteld.

Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen in aangebracht. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

De geredigeerde versie is door het college vastgesteld op 25 maart 2014.
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1 Inleiding

Vanaf 2011 maakt Delft actief werk van de innovatie van het sociaal domein. Onze ambitie is om 

zorg eenvoudiger te maken en de menselijke maat terug te brengen. Een van de eerste opgaven 

was het tegengaan van versnippering en bureaucratie, door de schotten weg te halen tussen 

beleidssectoren, organisaties en financiën. In 2014 maken we een beweging van verzorgingsstaat 

naar participatiesamenleving waaraan burgers actief deelnemen. In de kern gaat het om een 

beweging van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving waaraan burgers actief deelnemen. 

En een beweging van landelijke en lokale zorgstructuren naar de eigen kracht van inwoners. Met 

een eenvoudiger, samenhangender en flexibeler stelsel van ondersteuning, dat maatwerk mogelijk 

maakt. De voorgenomen decentralisaties van het Rijk geven Delft de taken, verantwoordelijkheden 

en mogelijkheden om deze innovatie in het sociaal domein te realiseren. Gemeente, partners en 

burgers doen dit samen. Het gaat om mensen en de manier waarop zij meedoen in de samenleving.

Sociale Visie Delft

‘Eigen kracht, eigen regie, zelf doen en samen’ staan centraal in de Delftse sociale visie van de 

gemeente en partners in de stad. We willen dat mensen zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen 

leiden. Daarvoor is de hele stad aan zet. We willen dat iedereen naar vermogen meedoet aan de 

samenleving. De stad ontleent haar kracht aan ontmoeten en verbinden. De gemeente stimuleert 

actieve burgers en faciliteert initiatieven, in wijken of buurten, van organisaties, netwerken en 

burgers. Daarbij gaat het vooral om het verbinden: van doelen, van mensen en organisaties, van 

opgaven en beleidsterreinen en om het bieden van ruimte voor initiatieven die in de samenleving 

ontstaan.

Met de innovatie van het sociaal domein zetten wij in op een ingrijpende transformatie. Deze 

transformatie heeft een impact op de hele gemeentelijke organisatie: behalve voor het cluster 

Samenleving heeft het ook gevolgen voor de clusters Ruimte, Veiligheid en Dienstverlening. 

Wij zetten in op ontschotting van beleid en budget. Wij verlaten daarmee het (verkokerde) 

doelgroepen beleid, gaan werken in termen van eigen kracht en regieverlies en met de actie-

gerichte en integrale aanpak met één gezin, één plan. Deze keuzes hebben enorme impact op de 

manier waarop wij, en onze partners, de ondersteuning organiseren. 

Nieuwe taken

De noodzaak tot samenhang en integraliteit wordt versterkt door de forse rijksbezuinigingen die 

samengaan met de decentralisaties. De benodigde besparingen kunnen niet worden behaald door 

alleen efficiencyverhoging of een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. 

De bezuinigingen dwingen gemeenten en maatschappelijke organisaties om te kiezen voor een 

fundamenteel andere aanpak in het hele sociaal domein.

Per 2015 komen de volgende taken, als gevolg van de decentralisaties, naar gemeenten:

• de extramurale begeleiding en een deel van de persoonlijke verzorging uit de AWBZ naar de 

Wmo;

• beschermd wonen en begeleiding die samenhangt met opvang;

• de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg (Jeugdwet). Het gaat hier om de provinciale jeugd-

zorg, de jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-GGZ en de zorg voor licht verstandelijk 

gehandicapte jeugd;

• de Participatiewet waarmee de toegang tot de WSW wordt afgesloten en ook de instroom-

mogelijkheden in de Wajong worden beperkt tot mensen zonder arbeidsvermogen. Mensen 
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met een Wajonguitkering worden opnieuw beoordeeld op hun mogelijkheden en komen daar-

mee over van het UWV naar de gemeente. 

Inmiddels zijn de conceptteksten van alle drie de wetten (AWBZ-Wmo, Jeugd, Participatiewet) 

beschikbaar. 

Kadernota in delen

De wetteksten voor de decentralisaties en stelselwijzigingen op het gebied van AWBZ, Jeugd en 

Participatie zijn nog niet vastgesteld. Toch hebben we nu al richtinggevende uitspraken van de 

gemeenteraad nodig als het gaat om ‘toegang tot voorzieningen’ en ‘inkoop’. Dit om voor 1 januari 

2015 alles te kunnen organiseren, zodat Delftenaren met ondersteuningsvragen weten waar ze 

terecht kunnen en de juiste informatie en ondersteuning krijgen. We willen dit moment ook ge-

bruiken om de raad te informeren over de verwachte gevolgen en manier waarop Delft de nieuwe 

taken integreert en in samenhang met de huidige taken gaat organiseren. Waar mogelijk leggen 

we nu beslispunten voor aan de raad (Kadernota ISD deel I). Uitgaande van de huidige planning 

van de wetsbehandeling is het mogelijk om voor de zomer Kadernota ISD deel II aan de raad voor 

te leggen. Daarmee heeft de gemeenteraad voor de zomer 2014 de hoofdlijnen van beleid voor 

het Sociaal Domein 2014 – 2018 vastgesteld. 

In deze Kadernota zijn de uitgangspunten opgenomen die richting geven aan de transformatie 

van het sociaal domein en de invoering van de nieuwe taken. Het realiseren van deze transforma-

tie neemt meerdere jaren in beslag en is een kwestie van ontwikkelen en anticiperen. Voor 2014 

leggen we prioriteit bij die veranderingen die nodig zijn om de nieuwe taken per 2015 te kunnen 

uitvoeren. Het zijn:

• creëren van draagvlak en bewustwording bij burgers, medewerkers, politiek en partners over 

de veranderingen van de verzorgingsstaat naar participatiesamenleving;

• een sterke samenleving als basis waarin we burgers van Delft aanspreken om op eigen kracht 

samen te leven;

• een herkenbare toegang en professionals met een eenduidige integrale werkwijze waar  

burgers terecht kunnen voor ondersteuningsvragen;

• voldoende kwalitatief goed aanbod dat aansluit bij de vraag en ondersteuningsbehoefte van 

inwoners van Delft en uitvoering van de taken binnen de financiële kaders.

Leeswijzer

De Kadernota ISD 2014-2018, deel I heeft de volgende opbouw:

1 Inleiding

2 Innovatie Sociaal Domein: stand van zaken en al vastgestelde kaders

3 Sterke samenleving en eigen kracht 

4 Toegang tot ondersteuning

5 AWBZ-Wmo 

6 Jeugdwet 

7 Participatiewet 

8 Regionale samenwerking

9 Sturing en bekostiging 

10 Communicatie 
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Op deze Kadernota ISD 2014-2018, deel I, volgt nog voor de zomer een deel II. Na de zomer volgen 

uitwerkingsnotities voor de verschillende onderdelen. Deze zullen deels aan de raad en deels aan 

het college worden voorgelegd (bijvoorbeeld uitvoeringsrichtlijnen, verordeningen).
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2 De Delftse aanpak Innovatie Sociaal Domein: 
 stand van zaken en al vastgestelde kaders

2.1  Innoveren in het sociaal domein 
In Delft maken we een beweging van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving waaraan bur-

gers actief deelnemen. We versterken onze samenleving door het meedoen, doen en ertoe doen 

van onze inwoners centraal te stellen. De voorgenomen decentralisaties van het Rijk geven Delft 

de taken, verantwoordelijkheden en mogelijkheden om deze innovatie in het sociaal domein (ISD) 

te realiseren. 

Uitgangspunten

Het college heeft voor de innovatie in het sociaal domein en de invoering van de drie decentralisa-

ties de volgende uitgangspunten vastgesteld:

• preventie en pro-actie inzetten om te voorkomen dat mensen in kwetsbare situaties raken;

• de toegang tot ondersteuning stroomlijnen, streven naar één loket;

• een gezamenlijke intake aan de voorkant opstellen die alle leefdomeinen in beeld brengt;

• vraaggericht werken: wat is er nodig om de problemen in samenhang op te lossen, op zoek 

naar mogelijkheden in de leefomgeving;

• budgetten ontschotten en instrumenten en voorzieningen samen inzetten;

• ondersteuning die we bieden is niet vrijblijvend: we geven wederkerigheid/tegenprestatie 

vorm;

• systeemaanpak hanteren in multiprobleemsituaties: één gezin, één plan, één budget,  

één verantwoordelijke in een multidisciplinaire hulp- en dienstverlening.

Beweging

Om de noodzakelijke ondersteuning te kunnen blijven leveren in combinatie met de bezuinigingen 

van het Rijk, is het nodig een beweging te maken:

• van zware vormen van ondersteuning naar lichtere vormen van ondersteuning;

• van individuele voorzieningen naar collectieve voorzieningen;

• van curatief naar preventief;

• van alleen professionele inzet naar een combinatie van informele en professionele inzet.  

De grens van vrijwilligersinzet ligt bij persoonlijke verzorging en integriteit;

• van intramurale zorg naar extramurale zorg.

We maken ook een beweging in de manier waarop we de ondersteuning organiseren:

• van loketten voor verschillende doelgroepen naar integrale benadering;

• van aanbod naar de vraag van de burger centraal;

• van een individuele benadering naar een systeembenadering, als het gaat om ondersteuning 

en als het gaat om inzet van wat de burger en zijn omgeving kan doen;

• van afzonderlijk aanbod door verschillende organisaties naar op elkaar afgestemd aanbod, 

door het gezin als dat kan of door een coach van een sociaal team.

Met onze visie en deze uitgangspunten voor de innovatie van het sociaal domein maken we het 

mogelijk om met minder geld toch die ondersteuning te bieden die mensen nodig hebben. 
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Financiële taakstellingen

Eerdere decentralisaties zijn in hun aard, omvang, financiële taakstelling en tempo niet in verhou-

ding met wat het kabinet per 2015 aan gemeenten overdraagt. De effecten zullen ingrijpend en in 

de stad voelbaar zijn. De innovatie in het sociaal domein raakt burgers, partners en alle gemeen-

telijke diensten. De verantwoordelijkheid van de gemeente voor het sociaal domein neemt door de 

decentralisatieplannen van de rijksoverheid significant toe. Nu zijn we voor ongeveer 30% (finan-

cieel) verantwoordelijk voor het sociaal domein; in de nieuwe situatie wordt dit 70%. 

De beschikbare budgetten die met de decentralisatie meekomen worden in de Meicirculaire 2014 

bekendgemaakt. Duidelijk is dat er minder geld naar de gemeente overkomt dan nu wordt uitge-

geven. Naar verwachting ontvangt de gemeente circa € 65 miljoen aan extra middelen; hiervan 

is € 18 miljoen voor Delft als centrumgemeente. De rijkskortingen (voor overdracht van de taken) 

variëren van 15% (jeugdzorg), 25% (AWBZ), tot 40% (Wmo, huishoudelijke hulp). Het deel van het 

participatiebudget voor sociale werkvoorziening wordt in 30 jaar geheel (voor 100%) afgebouwd. 

Het rijksbudget dat overkomt, geldt als randvoorwaarde voor de verdere invulling en uitwerking 

voor het innoveren van het sociaal domein. Dit betekent dat de nieuwe taken voor Jeugd, Wmo en 

Participatie uitgevoerd worden binnen het financieel kader sociaal domein (zie overzicht para-

graaf 9.3). 

 

Voor 2015 en verder maken we een nieuwe begrotingsindeling naar hoofdthema’s die aansluiten 

bij de innovatie in het sociaal domein. Daarmee ontschotten we de verschillende geldstromen en 

bundelen we ze tot logische eenheden die aansluiten bij de ambities uit de Sociale Visie Delft. 

Sturing op de uitgaven en beoogde effecten wordt hierdoor beter mogelijk. 

2.2 Stand van zaken voorbereidingen

Visie en beleidsontwikkeling

In de 2012 en 2013 lag de nadruk op visievorming en beleidsontwikkeling. We hebben samen met 

maatschappelijke partners van het Sociaal Platform de uitgangspunten van de Sociale Visie Delft 

uitgewerkt, de samenhang tussen de verschillende thema’s en taken benoemd en vertaald naar 

een nieuwe aanpak. We hebben een kernboodschap geformuleerd (zie de bijlagen).

We hebben de gevolgen van de decentralisaties geanalyseerd en kaders voor uitvoering geformu-

leerd. Zowel de gemeente als maatschappelijke partners spelen steeds bewuster in op de nieuwe 

opgaven. Voorbeelden hiervan zijn de Innovatieagenda Jeugd en de vijf zekerheden van Zorg in 

Delft. Hierin maken gemeente en maatschappelijke partners afspraken over de continuïteit van 

ondersteuning en zorg, de gewenste innovaties in het aanbod en de noodzakelijke bezuinigingen. 

De nieuwe maatschappelijke opgaven raken ook de bestaande taken. De manier waarop de  

innovatie wordt vormgegeven sluit aan bij de ambitie van de gemeente als regiegemeente.  

Kern punten voor de invulling van de rol van de gemeente zijn:

• Innovatief partnerschap: met onze partners werken we aan gedeelde doelen, een gedeelde 

sociale visie en gezamenlijke verantwoordelijkheden voor resultaten.

• Zakelijk partnerschap: we benoemen heldere resultaten, zowel kwalitatief als kwantitatief en 

werken aan een scherpe sturing op die resultaten.

• Werken aan eenvoud en slagkracht: we brengen samenhang en helderheid aan in complexe 

vraagstukken en in situaties van versnippering.
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• Ruimte voor professionals: om vraaggericht en integraal te werken, om methodieken te ontwik-

kelen en te gebruiken voor het versterken van eigen kracht en gezamenlijke kracht 

• Om inwoners te ondersteunen hun eigen sociale netwerk op te bouwen en te benutten.

• Nabijheid bij en interactie met partners en burgers: de stad in, de regio in, in contact zijn. 

• Blijven ‘bouwen aan vertrouwen’, over en weer: in de nieuwe rollen en de verwachtingen die 

daarmee gepaard gaan.

In 2014 komt de nadruk te liggen op het doen: we gaan van beleidsontwikkeling naar het organise-

ren van integrale uitvoering door gemeentelijke afdelingen (onder meer Klant Contact Centrum) 

en maatschappelijke partners. Het doel: per 2015 is er voldoende kwalitatief goed aanbod beschik-

baar en is een herkenbare toegang voor burgers ingericht.

 

Lokaal zijn er praktijkprojecten waar gemeente en maatschappelijke partners een aanpak ontwik-

kelen voor mensen met multiproblematiek (in sociale teams) en om de toegang tot de (jeugd)zorg 

te verbeteren. Deze praktijkprojecten worden in 2014 voortgezet. 

Zachte landing en innovatief partnerschap

De bezuinigingen en innovatie in het sociaal domein pakken we samen met de maatschappelijke 

partners op. Uitgangspunt hierbij is het zorgen voor een zachte landing c.q. het borgen van de 

continuïteit van zorg voor mensen die ondersteuning hebben. De zachte landing wordt bereikt 

door innovatief en zakelijk partnerschap; dit betekent een duidelijke zakelijke opdracht (waarin 

gemeente heldere kaders en beoogde resultaten en randvoorwaarden formuleert waaraan de aan-

bieders moeten voldoen) en een gezamenlijk proces van aanbieders en gemeente waarin partijen 

als partners samenwerken aan de veranderingen.

Regionale samenwerking

Daarnaast is de regionale samenwerking tot stand gekomen; met de Haaglanden-gemeenten (H9) 

op het gebied van jeugd, zorg en werk. In de regio is gezamenlijk gewerkt aan een gedegen inzicht 

in de jeugdzorg en ABWZ-zorg op basis waarvan wij deze zorgvormen in 2014 kunnen contracte-

ren. Ingezet wordt op innovatie van de zorg en het in de toekomst eenvoudiger, effectiever en  

efficiënter uitvoeren van de zorg. Ook zijn afspraken gemaakt met zorgverzekeraars en aan-

bieders over het borgen van de continuïteit van zorg. 

2.3 Reeds vastgesteld beleid

In de informatiebijeenkomsten van 10 april en 15 oktober 2013 is de raad uitgebreid geïnformeerd 

over de opgaven in het sociaal domein, de Delftse aanpak en de stand van zaken op dat moment. 

Voor die bijeenkomsten zijn voortgangsrapportages opgesteld. Daarnaast heeft het college en/of 

raad al op onderdelen van deze kadernota beleid vastgesteld. De voorliggende kadernota bouwt 

voort op deze rapportages en genomen besluiten. De belangrijkste zijn:

• Sociale Visie Delft, college 3 juli 2012, verstuurd naar de raad op 6 maart 2013 als onderdeel 

van de Wijknota 2.0 en de geactualiseerde Sociale Visie Delft ‘Verder met elkaar’ 2014 – 2018, 

stuurgroep 17 december 2013.

• Kaders frontlijnsturing, Onderdeel van de Wijknota 2.0, college 11 december 2012. 

• Kadernota Lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016, college 3 juni 2013 , per brief aan de raad op

• 7 juni 2013 Uitvoeringsnotitie Gezond en Wel, per brief aan de raad op 18 juli 2013. 

• Raadsbrief Delftse aanpak ISD, college 3 september 2013.
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• Kader wederkerigheid en tegenprestatie, een win-win-win situatie, college 8 oktober 2013, 

verstuurd naar de raad op 17 oktober 2013.

• Voortgangsrapportage Drie decentralisaties en sociale innovatie, college 8 oktober 2013,  

verstuurd naar de raad op 10 oktober 2013. 

• Regionale samenwerking H9 op het gebied van jeugd/RTA, college 29 oktober 2013,  

per brief aan de raad op 27 november 2013.

• Programmabegroting 2014 – 2017, Intermezzo: Transitie sociaal domein, raad 7 november 2013.

• Samenwerking H4, Plan van aanpak Regionale samenwerking H4, college 17 december 2013, 

per brief aan de raad op 24 januari 2014.

• Passend onderwijs, Overeenkomst tussen drie samenwerkingsverbanden in het onderwijs en 

de gemeente Delft, college 14 januari 2014.

• Begroting 2014 Werkbedrijf inclusief prestatieovereenkomst, college 14 januari 2014.

• Definitief besluit oprichting Werkbedrijf, college 14 januari 2014, verstuurd naar de raad op  

16 januari 2014.

• Notitie Toegang Jeugd, college 21 januari 2014.
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3 Sterke samenleving en eigen kracht 

3.1 Sterke samenleving 

We streven naar een sterke samenleving. Zoals verwoord in de Sociale Visie Delft heeft een sterke 

samenleving goede basisvoorzieningen en een goed sociaal klimaat. Een sterke samenleving 

vergroot het oplossend vermogen van burgers. Ook in Delft zetten al veel mensen zich in voor hun 

medemensen, buurt, vereniging, gemeente, de natuur of ander ideaal. De gemeente faciliteert  

initiatieven, in wijken of buurten, van zelforganisaties en netwerken en stimuleert nog meer  

mensen actief te worden. Deze vrijwillige initiatieven versterken de samenleving. 

Bij de vormgeving van de innovatie en de nieuwe taken (en het realiseren van de bezuinigingstaak-

stellingen) gaan we ervan uit dat een groter deel van de ondersteuningsvragen door de burgers 

zelf en hun omgeving wordt opgevangen. In de nabije toekomst zal het beroep op vrijwillige inzet 

verder toenemen. Deels doordat professionele hulpverleners bij een ondersteuningsvraag eerst 

zullen kijken naar wat de persoon en het netwerk zelf nog kan, deels door ervoor te zorgen dat er 

meer zorgvragen in de ‘basis’ worden opgevangen. 

We gaan ervan uit dat ongeveer 80% van de inwoners de kracht en mogelijkheden heeft om regie 

te hebben en te houden op hun eigen leven, om zelf hun leven in te richten, in samenspel met hun 

omgeving (gezin, familie, buurt, netwerk) en actief deel te nemen aan de samenleving. 

Om op ‘eigen kracht’ te kunnen leven zijn een goed sociaal klimaat en een goede structuur van 

samenlevingsvoorzieningen van groot belang. We zien de grote waarde van preventie en pro-actie, 

het voorkomen dat mensen in kwetsbare situaties raken. Ongeveer 20% van onze inwoners heeft 

ondersteuning nodig, waarvan 5% daar langdurig op is aangewezen. Samen met haar partners in 

het sociaal domein ondersteunt de gemeente deze inwoners. Deze ondersteuning is altijd gericht 

op het (weer) versterken van de eigen kracht en mogelijkheden; het gaat om maatwerk (sober, zo 

veel mogelijk tijdelijk en integraal). Voor de circa 5% van de bevolking die is aangewezen op lang-

durige ondersteuning blijven vangnetvoorzieningen als specialistische zorg, professionele begelei-

ding en/of hulpverlening nodig en beschikbaar. In een figuur is dit als volgt weer te geven:

samenlevingsvoorzieningen

Preventie
Stimuleren

Actieve burgers

Tijdelijk 
regie verlies

Langdurig 
regie verlies

VangnetMaatwerk

Eigen kracht

15% 5%

Basis Maatwerk Vangnet

80%
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Basisvoorzieningen

Het opvangen van zorgvragen in de ‘basis’ vereist een sterke samenleving met voldoende basis-

voorzieningen, inclusief inzet van vrijwilligers(organisaties) en bewonersinitiatieven. Hiervoor 

zijn actief burgerschap, een goed sociaal klimaat en goed functionerende basisvoorzieningen 

noodzakelijk. Sport, cultuur, sociaal werk, wijk- en buurtbeheer, informele zorg, vrijwilligerswerk 

en mantelzorgondersteuning, en onderwijs behoren tot die basisvoorzieningen. De gemeente is 

vooral nodig om de randvoorwaarden te scheppen en de kwaliteit te waarborgen. Bijvoorbeeld 

via subsidies en met de uitvoering van ‘Gezond en Wel’ werken we aan de invulling van die rand-

voorwaarden. We gaan uit van een andere rol van de burger, organisaties en de gemeente. Van 

de burger wordt gevraagd meer zelf te doen. Voor de uitvoerende organisaties betekent dit een 

herinrichting van het werkveld. Met onze Sociale Visie Delft en uitgangspunten maken we het  

mogelijk om met minder geld toch die ondersteuning te bieden die mensen nodig hebben. Met 

onze partners ontwikkelen we een aanpak en een structuur van basisvoorzieningen die:

• aansluiten bij de vragen en behoeften van de inwoners en inspelen op ‘nieuwe vragen en  

opgaven’ vanuit de drie decentralisaties;

• bijdragen aan het versterken van eigen kracht en het combineren van formele en informele 

ondersteuning.

3.2 Eigen kracht en burgerinitiatief

Eigen kracht

Eigen Kracht gaat over empowerment van het individu: de kracht om je eigen talenten in te zetten 

en je eigen problemen op te lossen, zo nodig met behulp van je sociale omgeving. Professionals en 

partners gaan bijdragen aan het inzetten van eigen kracht, informele netwerken en dergelijke en 

zetten effectieve werkwijzen in om de aanwezige kracht van burgers te stimuleren en de ruimte te 

geven. In Delft kiezen we ervoor om alle ondersteuning te richten op het aanboren of versterken 

van de eigen kracht. 

Er zijn ook grenzen aan de eigen kracht van mensen. Voor mensen die (tijdelijk) over weinig eigen 

kracht beschikken, is er altijd een vangnet van ondersteuning. Van de mensen die financieel 

draagkrachtig zijn, verwachten we dat zij de ondersteuning zelf organiseren en financieren.

Burgerinitiatief

De gemeente en de maatschappelijke partners zetten in op het actief betrekken van burgers bij 

het realiseren van de doelstellingen van de Sociale Visie Delft. Met de kracht van deze burgers 

werken we aan een sterke samenleving en ondersteunen we die mensen die minder zelfredzaam 

zijn: een sterke samenleving voor en door alle Delftenaren. 

Burgerinitiatief of actief burgerschap gaat over burgers die met elkaar plannen willen realiseren  

en daarmee hun leefomgeving willen veranderen of verbeteren. De gemeente ondersteunt deze 

initiatieven daar waar ze bijdragen aan het realiseren van de Sociale Visie Delft, door ruimte te 

geven, ‘ont-bureaucratiseren’ (toegankelijk en ‘korte lijnen’) en door transparant te zijn.  

We maken het voor actieve burgers eenvoudiger om dit soort initiatieven te nemen. 
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3.3 Samen met de stad!

Vanuit de gemeente ondersteunen we eigen kracht en burgerinitiatief in elk geval op de volgende 

manieren:

• We gaan het voor burgers die een burgerinitiatief nemen gemakkelijker maken om de weg te 

vinden binnen de gemeente en we nemen waar mogelijk bureaucratische hobbels weg.

• Samen met stadsgenoten en maatschappelijke organisaties organiseren we een conferentie 

voor burgers in de stad over Eigen Kracht.

• We realiseren met de partners een (digitale) participatiekaart. Daarop zullen alle initiatieven 

in de stad zichtbaar worden, zodat stadsgenoten initiatieven met elkaar kunnen verbinden en 

geïnspireerd raken. Burgers kunnen erop zoeken en bepalen waar ze zich willen aansluiten. 

Verder is Delft aangesloten bij zorgvoorelkaar.com waardoor vraag en aanbod van vrijwilligers-

werk elkaar eenvoudig kunnen vinden.

• Medewerkers van maatschappelijke organisaties krijgen de komende jaren te maken met grote 

veranderingen. We organiseren voor deze medewerkers bijeenkomsten om in gesprek te gaan 

over de opgaven in het Sociaal Domein zodat we actief op ontwikkelingen inspelen. We bieden 

ook de gelegenheid om te leren van goede praktijkvoorbeelden, signalen te delen en samen te 

werken aan deskundigheidsbevordering.

Deze opsomming is niet uitputtend: juist op basis van burgerinitiatieven en/of eigen kracht zal van 

de gemeente worden gevraagd om ook andere initiatieven te nemen of te ondersteunen. 
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4 Toegang tot ondersteuning 

4.1 Inleiding

Als een inwoner een vraag voor ondersteuning heeft, moet hij weten waar hij deze vraag kan 

stellen. En als hij naar een loket gaat, moet hij zo min mogelijk worden doorverwezen. Waar hij 

komt, moet hij goed worden geholpen. En bij het geven van advies of het bieden van een oplossing 

moeten eventuele vragen op de verschillende leefdomeinen op elkaar zijn afgestemd. Of het nu 

gaat om eenvoudige vragen, ingewikkelde zorg, informele ondersteuning of een crisissituatie.

In de nota Naar een Delftse wijkaanpak 2.0! is de werkwijze van frontlijnsturing geïntroduceerd, 

die gehanteerd wordt in het loket en de sociale teams. Het gaat om: 

• Eén loket voor burgers met eenvoudige hulpvragen die hun hulpvraag zelf (kunnen) formu-

leren dan wel weten waar ze naartoe moeten. Hier wordt gescreend op alle leefdomeinen. 

Voor burgers met ingewikkelde ondersteuningsvragen wordt een brede intake gedaan en een 

samenhangende aanpak gerealiseerd. 

• Naast de gemeente krijgen huisartsen een rol in de toegang vanuit de nieuwe Wmo en Jeugd-

wet. 

• De sociale teams zijn er voor huishoudens met multiproblematiek. De teams bestaan uit pro-

fessionals die snel actie kunnen ondernemen. Voor situaties waarin de hulp stagneert of waar 

sprake is van personen en gezinnen/systemen die bewust het sociaal klimaat en de veiligheid 

van anderen aantasten, is er een escalatiemogelijkheid.

Sturing door gemeente

Onderwijs, 
opvoeden, 
opgroeien

Participatie
werk en
inkomen

Veiligheid

Wonen

Zorg en Welzijn

Inwoners Toegang

Loket

Enkelvoudig

Meervoudig

Sociale teams

Huisarts

Leefdomeinen Uitvoeringsorganisatie
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4.2 Toegang

Toegang gaat over informatie over (in)formeel aanbod en over het inzetten van ondersteuning.

Het gaat over een plek waar je je vraag kan stellen: loket, website, telefoonnummer, vraagbaak, 

social media.

De functies van de toegang zijn: het geven van informatie en advies, beantwoorden en afhande-

len van enkelvoudige vragen, daar waar nodig bieden van lichte ondersteuning. Voor zwaardere 

ondersteuning worden mensen direct toegeleid tot specialistische ondersteuning. De toegang valt 

onder regie van de gemeente.

De medewerkers in de toegang werken vanuit de integrale en samenhangende aanpak aan het 

inzetten van:

• eigen kracht van de inwoner en zijn of haar sociaal netwerk;

• integrale intake en effectieve en efficiënte ondersteuning gericht op het activeren van  

inwoners met een ondersteuningsvraag;

• één gezin, één plan;

• een combinatie van formele en informele ondersteuning. 

Eenvoudige manier van toekennen van ondersteuning

We werken toe naar een zo eenvoudig mogelijke manier van toekennen van ondersteuning die de 

huidige manier van indicatiestelling kan vervangen. Dit sluit aan bij vraaggericht werken, ruimte 

voor de professional en het streven de administratieve lasten terug te dringen. Deze visie wordt 

concreet uitgewerkt in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en de plaats waar deze 

wordt belegd. We werken uit of en, zo ja, hoe de huidige werkwijze van indicatiestelling kan wor-

den vervangen. In Kadernota deel II komen we met een voorstel hierover.

Wanneer een inwoner het niet eens is met de toegewezen ondersteuning (aard of omvang van het 

aanbod), heeft hij de mogelijkheid om beroep en bezwaar aan te tekenen. Met de H4-gemeenten 

is afgesproken gezamenlijk de ombudsmanfunctie en de functie van vertrouwenspersoon te gaan 

organiseren.

4.3 Op weg naar één loket

Op dit moment zijn er verschillende loketten in de stad waar men terecht kan voor ondersteuning. 

De komende jaren werken we samen met partners aan een bundeling van deze toegangsfuncties, 

zodat alle inwoners met hun vragen op het gebied van zorg en ondersteuning bij dit ene loket 

terecht kunnen. 

In dit loket werken, onder gemeentelijke regie, professionals van gemeente en maatschappelijke 

partners samen. Hier is generalistische kennis aanwezig voor een brede intake op alle leefdomei-

nen (participatie/werk, zorg, financiën, welzijn, onderwijs, veiligheid, opvoeden/opgroeien, wo-

nen). Indien nodig kan bij de intake direct specialistische kennis worden ingezet. Het loket is een 

herkenbare plaats: digitaal én fysiek. 
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In de ontwikkeling van de toegang onderscheiden we een korte termijn (2014) waarin we de 

uitvoering van de nieuwe taken organiseren, zodat we de nieuwe aanvragers per 1-1-2015 goed 

kunnen (laten) ondersteunen; en de langere termijn: een periode van twee tot drie jaar waarin 

we toewerken naar de één-loketgedachte voor alle ondersteuningsvragen. De toegang zal goed 

zijn aangesloten op de vindplaatsen in de stad. De toegang werkt dan outreachend en samen met 

organisaties in de stad zoals bijvoorbeeld scholen, consultatiebureaus, kinderopvang en de eerste-

lijnszorg (waaronder huisartsen). 

Voor de korte termijn werken we per decentralisatie uit wat er nodig is om de toegang per 2015 

geregeld te hebben. Dit gebeurt in onderlinge afstemming om de toegang per decentralisatie op 

elkaar aan te laten sluiten. In 2014 organiseren we de toegang als volgt:

• De toegang Participatie verloopt via het KCC in samenwerking met het Werkbedrijf. De speci-

fieke toegang participatie jongeren is bij het Jongerenloket belegd. De Raad heeft in 2012 en 

2013 verschillende besluiten over de opzet van het Werkbedrijf genomen. 

• De toegang Jeugd pakken we op in combinatie met Passend Onderwijs en wordt belegd bij 

het Stedelijk Punt Jeugd. Hierover is een notitie vastgesteld in het college (januari 2014). Een 

nadere uitwerking wordt in maart 2014 voorgelegd aan het college. 

• De toegang tot de Wmo wordt op dit moment uitgewerkt. De uitwerking wordt in mei 2014 

voorgelegd aan het college.

Voor de langere termijn ontwikkelen we een visie hoe de integrale toegang voor alle leefdomeinen 

en leeftijden per 2016 uitziet en hoe we dit gaan organiseren. Dit zal consequenties hebben voor 

de huidige toegangsfuncties in de stad. In de uitwerking van de toegang dient nadrukkelijk te wor-

den bezien hoe de bestaande expertise van het klantcontactcentrum en van de toegangskanalen 

bij de verschillende maatschappelijk partners, kan worden ingezet. 

In 2013 is de pilot ‘Intake en toeleiding Jeugdzorg’ gestart om een innovatieve manier van toe-

gang te ontwikkelen. De pilot loopt door tot ten minste zomer 2014. De tussenresultaten zijn 

beschikbaar en worden meegenomen in de verdere uitwerking van de toegang voor alle leefdo-

meinen, na 2014. 

Sociale teams/
vangnet

Toegang/maatwerk

Jeugd Participatie Wmo

Onderwijs

Vrijwilligerswerk Wijk- en buurtbeheer Sport

WelzijnswerkBasisvoorzieningen

Eigen kracht/sociaal netwerk

Informele ondersteuning
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Cliëntondersteuning 

Cliëntondersteuning betreft informatie en advies, vraagverheldering en kortdurende ondersteu-

ning. Deze functies behoren tot de toegang. Wij streven naar een brede cliëntondersteuning, 

ongeacht de problematiek of ondersteuning.

Vanaf 2015 zullen ook de middelen voor de cliëntondersteuning van MEE naar de gemeenten 

overgaan. Mogelijk zullen gemeenten verplicht worden om MEE nog minimaal een jaar in stand te 

houden. De MEE-ondersteuning zal ook binnen de toegang worden gepositioneerd. Een deel van 

de cliëntondersteuning (informatie en advies en kortdurende ondersteuning) zal in de toekomst 

worden gedaan door vrijwillige ervaringsdeskundigen.

4.4 Toegang in relatie tot andere ontwikkelingen

Huisartsen en andere eerstelijnsorganisaties

Naast de gemeente hebben huisartsen een rol als verwijzer. Huisartsen behouden het recht om 

rechtstreeks te verwijzen naar de Jeugd GGZ. We willen met hen komen tot afspraken over hun 

rol in de toegang. Met organisaties uit de eerstelijn (huisartsen, wijkverpleegkundigen, maat-

schappelijk werk) zijn we in overleg om hun functie in relatie tot de Delftse toegang verder uit te 

werken en vorm te geven. 

Specialistenpool

De professionals in de toegang en de sociale teams moeten vooral een brede kennis hebben. Voor 

meer specialistische expertise kunnen zij een beroep doen op experts die hen kunnen ondersteu-

nen. In Haaglanden verkennen we de mogelijkheden om te komen tot een regionale specialisten-

pool. Deze pool heeft een belangrijke taak in het ondersteunen van professionals in de toegang, 

bij de analyse van (hulp)vragen en de toeleiding naar passende hulp of zorg. Dit kan door het 

leveren van algemeen advies en consultatie, het ondersteunen van vraaganalyse en het uitvoeren 

van diagnostiek, advisering over passende hulp of zorg, het optreden als expert en het verzorgen 

van deskundigheidsbevordering.

Samenwerking zorgverzekeraars (jeugd en AWBZ)

De taken die uit de AWBZ gaan, worden vanaf 2015 verdeeld over de Wmo en de Zorgverzeke-

ringswet. Verzorging, verpleging en behandeling vallen onder de verantwoordelijkheid van de 

zorgverzekeraars. Er zal veel samenloop zijn tussen de twee wetten: mensen die bijvoorbeeld 

zowel een vorm van ondersteuning ontvangen vanuit de Wmo als verzorging vanuit de Zorg-

verzekeringswet. De zorgverzekeraars zijn ook de financiers van de huisartsen en worden dit voor  

de wijkverpleegkundigen. Huisartsen en medisch specialisten kunnen vanuit de Jeugdwet ook 

doorverwijzen naar zorg, betaald vanuit de Jeugdwet. Dit alles maakt het noodzakelijk (en wordt 

ook in de Wmo 2015 verankerd) dat gemeenten en zorgverzekeraars gaan samenwerken. De 

H4-gemeenten hebben inmiddels een intentieverklaring getekend met zorgverzekeraar DSW om 

van daaruit te komen tot een samenwerkingsconvenant. Met andere (grote) zorgverzekeraars 

willen we zoveel mogelijk vanuit de Haaglandenregio gezamenlijk optrekken om ook daarmee 

convenanten te kunnen sluiten. 
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4.5  Sociale teams     

De sociale teams richten zich op mensen/huishoudens die problemen hebben op verschillende 

terreinen. Het gaat om mensen en huishoudens die te maken hebben met problemen op ten  

minste drie van de acht leefdomeinen: werk/participatie, financiën, wonen, zorg, welzijn, onder-

wijs, opvoeden/opgroeien en veiligheid. Soms gaat het om mensen die hun hulpvraag nog niet 

hebben geformuleerd maar wel ondersteuning nodig hebben, of om mensen die niet of onvol-

doende in staat zijn zelf een oplossing van een complex aan problemen te organiseren waardoor 

deelname aan de samenleving, zoals arbeidsmarkt, problematisch wordt.

Een sociaal team bestaat uit professionals (coaches) die gezamenlijk deskundig zijn op alle ge-

noemde leefdomeinen. Ze zoeken mensen op, zijn bereikbaar voor burgers en ondersteunen hen 

in het verkrijgen van de juiste hulp. De sociale teams begeleiden deze huishoudens/burgers in het 

op orde krijgen van hun leven en zullen indien nodig de regie over het organiseren van de  

ondersteuning tijdelijk op zich nemen. De ondersteuningsafspraken zijn altijd gericht op het 

bevorderen en terugkrijgen van de zelfredzaamheid. Er wordt altijd gewerkt met één huishouden, 

één plan, één coach en één budget. De professionals in de sociale teams worden ingezet door 

medewerkers uit de toegang.

De coach heeft een onafhankelijke positie. De coach van de burger/het huishouden heeft man-

daat om trajecten in te zetten of in te kopen. De coaches sturen op preventie en snelle actie door 

instrumenten in te zetten die de eigen kracht van mensen versterken. De coaches beschikken over 

de mandaten en bevoegdheden om zo nodig snel actie te kunnen ondernemen. De sociale teams 

worden gefinancierd uit bestaande middelen door te schuiven met bestaande formatie van ge-

meente en maatschappelijke partners en door middelen vrij te spelen door bestaande aanpakken 

en bestaand aanbod efficiënter te organiseren.

De sociale teams worden ondersteund door de specialistenpool, zoals beschreven in paragraaf 4.2 

Toegang. Deze specialisten kunnen ‘op afroep’ ingezet worden om met hun neutrale en onafhan-

kelijke specialistische blik een bijdrage te leveren in de analyse of intake op alle leefdomeinen. 

In 2013 is een pilot in de Buitenhof gestart om de werkwijze van sociale teams in Delft te ont-

wikkelen. Deze pilot loopt door tot medio 2014. De tussenresultaten worden besproken in maart 

2014 en worden meegenomen in de op te zetten sociale teams. De sociale teams starten in twee 

gebieden: Buitenhof/Voorhof en Vrijenban/Wippolder, daar waar de huishoudens met multi- 

problematiek zich concentreren. 

De eerste sociale teams starten in april 2014. Tot die tijd treffen we de voorbereidingen zoals 

het werven en selecteren van coaches, regelen van mandaten en bevoegdheden van de coaches 

en het positioneren van de teams. Met partners maken we afspraken over gegevensuitwisseling 

en privacy. Inmiddels is een kwartiermaker sociale teams aangesteld en is het functieprofiel, de 

werving- en selectieprocedure voor de coaches vastgesteld. Op basis van de huidige informatie 

beginnen we met 12 formatieplaatsen. De komende tijd bouwen we verder aan een digitale omge-

ving voor de informatievoorziening inclusief privacyregeling (zie ook 4.5).
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Escalatie-overleg

Voor casussen waarin sprake is van onvoldoende voortgang in de uitvoering van het plan orga-

niseren we een escalatiemogelijkheid. Het doel van de escalatie is in de eerste plaats stagnatie 

te doorbreken door op te schalen en tot (onconventionele) oplossingen te komen. Ook willen we 

leren van de praktijk en (structurele) manieren vinden om (bureaucratische) regels en afspraken 

te doorbreken of te omzeilen. 

De huidige aanpak van de regisseurs Complexe Casuïstiek wordt hierbij voortgezet en aangevuld 

met afspraken met partners over het deelnemen aan het escalatie-overleg. In dit overleg nemen 

gemeente en partners een beslissing over de vervolgstappen. Het Veiligheidshuis/Kamer Delft 

heeft aangegeven gebruik te maken van een dergelijk escalatie-overleg indien nodig. In het twee-

de kwartaal 2014 worden de opzet en organisatie verder uitgewerkt. 

4.6  Informatievoorziening toegang

De	maatschappelijke	opgaven	op	het	gebied	van	jeugd,	zorg	en	werk	vereisen	intensieve	samen-
werking	tussen	de	maatschappelijke	partners	onder	regie	van	de	gemeente	Delft.	Dit	vraagt	om	
een	effectieve	informatiedeling	of	uitwisseling	over	het	gezin	tussen	organisaties.	Dit	is	tot	op	
heden	geen	vanzelfsprekendheid.	Elk	domein	en	elke	organisatie	kent	zijn	eigen	(wettelijke)	kaders	
en	heeft	eigen	ICT-oplossingen.	De	gegevensuitwisseling	tussen	gemeenten	en	partners	in	het	
sociaal	domein	vraagt	om	een	gezamenlijke	aanpak.	Beschikking	hebben	tot	de	juiste	informatie	
en	samenwerking	is	daarbij	essentieel.
 
Voor	de	toegang	gaat	Delft	inzetten	op	het	realiseren	van	een	centraal	informatiepunt	dat	moet	
leiden	tot	de	benodigde	informatie	bij	de	intake	en	vraagverheldering.	Hiermee	ontstaat	een	
klantbeeld	van	het	huishouden.	Vanuit	dit	klantbeeld	kan	de	professional	in	het	loket	en/of	de	
coach	van	het	sociaal	team	met	de	burger/het	huishouden	bepalen	wat	deze	zelf	kan,	welke	
ondersteuning	het	netwerk	kan	bieden	en	welke	professionele	ondersteuning	nodig	is.	Voor	wat	
betreft	het	centraal	informatiepunt	is	een	pilot	gestart,	ter	ondersteuning	van	de	sociale	teams.
 

Belangrijk punt bij gegevensuitwisseling is de privacy. Bestaande privacywetgeving legt grote 

beperkingen op als het gaat om het delen van informatie, bijvoorbeeld voor een integrale intake. 

Landelijk wordt dit erkend, maar een oplossingsrichting in de vorm van aangepaste wetgeving is 

op korte termijn niet te verwachten. Op dit moment onderzoekt de gemeente hoe met dit pro-

bleem kan te gaan. Een voorstel hierover wordt opgenomen in Kadernota deel II. 
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5 AWBZ-Wmo 

5.1  Wat houdt het in?

Per 1 januari 2015 vervallen er functies in de AWBZ. Het betreft de functie begeleiding. Daarnaast 

zal ook een klein deel van de functie Persoonlijke Verzorging (5%) uit de AWBZ naar de gemeente 

komen. 

De decentralisatie is één van de maatregelen van het Rijk om de AWBZ toekomstbestendig en 

betaalbaar te maken. Redenen voor de hervorming van de langdurige zorg zijn:

• De kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning aanpassen aan de veranderde omstandig-

heden en eisen (zorg die aansluit op persoonlijke omstandigheden en levensfase).

• De betrokkenheid van mensen met elkaar te vergroten (versterken positie mantelzorgers en 

vrijwilligers en meer eigen kracht).

• De financiële opgave (de uitvoering met een beperkter budget realiseren).

De huidige AWBZ gaat per 1-1-2015 op in de volgende wetten. Alleen het oranje deel  

(Nieuwe Wmo) komt naar de gemeenten.

Wet Langdurige Zorg
(kern AWBZ)

Zorgverzekeringswet
(aangepast)

Nieuwe Wmo

Huidige AWBZ

Last resort:
scherpe

afbakening van
aanspraak

Transformatie
1e lijn: samenhang

verpleging en
verzorging (incl. GGZ)

Dichtbij:
samenhang

begeleiding en
verzorging (incl. GGZ)

Nieuwe Wmo

Van negen prestatievelden naar drie doelen

De uitbreiding van de Wmo (met begeleiding en een deel persoonlijke verzorging) is aanleiding 

geweest om de Wmo te vernieuwen. In de nieuwe Wmo komen de huidige negen prestatievelden 

te vervallen. In plaats daarvan komen er drie doelen:

1. Bevorderen van sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en 

leefbaarheid in de gemeente, evenals voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld (huidige 

prestatievelden 1, 2, 3, 4 en 5).

2. Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of 

met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefom-

geving (huidig prestatieveld 6).

3. Bieden van opvang (huidig prestatieveld 7, 8 en 9).
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Van compensatieplicht naar resultaatverplichting

Er is geen sprake meer van de compensatieplicht, maar van een resultaatverplichting. De nadruk 

komt dus op het resultaat te liggen: zelfredzaamheid en participatie. Uitgangspunten voor de 

nieuwe Wmo zijn:

• Uitgaan van wat mensen (nog) wel kunnen (in plaats van wat zij niet kunnen).

• Als ondersteuning nodig is, wordt allereerst gekeken naar het eigen, sociale netwerk en de 

financiële mogelijkheden van betrokkenen en wordt hulp dichtbij georganiseerd.

• Voor diegene die, ook met steun van de omgeving, niet zelfredzaam kan zijn, is er op participa-

tie gerichte ondersteuning en/of passende zorg.

Algemene en maatwerkvoorzieningen

De nieuwe Wmo maakt onderscheid tussen algemene voorzieningen en maatwerk-voorzieningen. 

In het arrangement, dat gemaakt wordt na het gesprek tussen coach en burger, zal staan wat 

de burger en zijn omgeving zelf nog kunnen, welke ondersteuning van vrijwilligers mogelijk is, 

van welke algemene voorzieningen de burger gebruik kan maken en ook welke maatwerkvoor-

zieningen nodig zijn. In onderstaand figuur is dit weergegeven.

Raamcontracten
maatwerk/vangnet

Gemeente Algemene voorzieningen
(basis)

Aanbieder A

Aanbieder B

Aanbieder C

Aanbieder D

Eigen kracht

Vrijwilligers

Verenigingsleven

Gezond en wel

Etc.

Cliënt

Coach

Plan

In de nieuwe Wmo worden vormen van ondersteuning niet meer benoemd. Hulp bij het huis-

houden, dagbesteding, ondersteuning bij dagelijkse levensverrichtingen zijn straks allemaal 

vormen van ondersteuning en worden niet specifiek genoemd in de wet. Dit gedachtengoed komt 

overeen met de Sociale Visie Delft. We gaan uit van een integrale benadering van de situatie van 

een burger waarbij de ondersteuning ook integraal wordt ingezet. 

Dagbesteding 

Dagbesteding is geen doel op zich, maar een middel (een collectief georganiseerde maatwerk-

voorziening) om te komen tot het uiteindelijke doel: persoonlijke groei, meedoen in de maatschap-

pij en (versterken van) zelfredzaamheid. Veel van onze kwetsbare burgers hebben een vorm van 

begeleiding nodig bij het uitvoeren van hun werk. Anderen zullen dit zelfs in een beschutte of 

beschermde omgeving moeten doen. Vanuit de Sociale Visie Delft streven we naar ‘zo gewoon 
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mogelijk’ en laten we de dagbesteding zoveel mogelijk bij vormen van werk en bij algemene voor-

zieningen en activiteiten die bewoners in de wijk organiseren. 

We willen komen tot vernieuwing van de dagbesteding in relatie tot beschut werken enerzijds en 

welzijnsactiviteiten anderzijds. Daarbij zijn eigen kracht bevordering, activering en participatie-

bevordering van de cliënt/burger en het gebruik maken van de voorzieningen, organisaties en 

verenigingen in de stad randvoorwaarden. Alleen voor mensen die (nog) geen perspectief hebben 

op werk of de pensioengerechtigde leeftijd hebben, en te maken hebben met zware, complexe 

problematiek, blijven specifieke vormen van dagbesteding bestaan. Dit betreft bijvoorbeeld men-

sen met zware lichamelijke, psychiatrische, psychogeriatrische of verstandelijke beperkingen. 

Hierdoor wordt het mogelijk voor mensen om daar te werken of daar hun dagbesteding te hebben 

waar zij zich het beste kunnen ontwikkelen en niet op een bepaalde plek omdat ze een bepaalde 

beperking hebben. 

Partners werken nu samen aan vernieuwing van de dagbesteding. Zo starten Ipse de Bruggen en 

Doel met een pilot waarin hun cliënten gezamenlijk in en voor de wijk gaan werken. Daarbij zullen 

zij vanuit een wijkcentrum klussen voor de wijk doen. Pieter van Foreest is samen met Participe 

Delft op drie locaties in de stad gestart met activiteiten in de wijk voor kwetsbare ouderen. Dit zijn 

vooral bewegingsactiviteiten en geheugenactiviteiten, en als men wil kan men ook eten. Met het 

Werkbedrijf leggen we de verbinding voor de (arbeidsmatige) dagbesteding. 

Vervoer 

Samen met de regiogemeenten is in 2013 het doelgroepenvervoer onderzocht. Hieruit blijkt dat 

er in Delft veel gebruik wordt gemaakt van het doelgroepenvervoer. Van alle Wmo-vervoers-

bewegingen binnen de regio vindt zeker 48% binnen onze stad plaats. Voor Delft betreft het 

Wmo-vervoer circa 152.000 Regiotaxiritten op jaarbasis, waarvan 144.000 voor de Wmo-doel-

groep (cijfers 2012).

De kosten van het Wmo-vervoer zijn voor Delft in 2013 naar verwachting € 1.380.000 en voor 2014 

naar schatting € 2.026.000. Deze toename wordt veroorzaakt door een nieuwe financierings-

systematiek vanaf 2014. Deze pakt voor Delft ongunstig uit.

In 2013 is met behoud van individueel maatwerk een nieuwe norm ingevoerd voor het maximaal 

aantal zones. Hierbij wordt onderscheid gemaakt voor mensen met of zonder een ander door de 

Wmo verstrekt vervoermiddel, zoals de scootmobiel. 

In 2014 starten er pilots om het gebruik van het openbaar vervoer door de Wmo-doelgroepen te 

bevorderen. Met inzet van vrijwilligers uit de doelgroep wordt getest of alle bushaltes voldoende 

toegankelijk zijn en of dit leidt tot minder ritten met de Regiotaxi. Ook verkennen we in 2014 de 

mogelijkheden om vrijwilligers meer in te zetten in het doelgroepenvervoer als alternatief voor 

het professionele vervoer. Verder starten in 2014 de voorbereidingen van de aanbesteding van het 

Regiotaxivervoer in 2015. In Kadernota deel II wordt hierover een voorstel aangeboden.

Persoonsgebonden budget

Het persoonsgebonden budget sluit goed aan bij de uitgangspunten van de Sociale Visie Delft

als het gaat om eigen kracht en eigen regie, vraaggericht en één gezin, één plan. Het PGB kan een 

belangrijke financieringsvorm zijn om regie in eigen hand te houden/nemen.
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In de wetten (Jeugd en AWBZ) hebben burgers de mogelijkheid om een budget aan te vragen. 

Daarbij worden enkele voorwaarden gesteld. Zo stellen de beide wetten als voorwaarde dat de 

kwaliteit van de geboden zorg en ondersteuning goed is. In de Jeugdwet dient de kwaliteit te 

voldoen aan de in de wet beschreven kwaliteitseisen. Binnen de Wmo kan het college bepalen dat 

de aanvrager aantoont op welke manier de door hem ingekochte ondersteuning bijdraagt aan zijn 

participatie en zelfredzaamheid en hoe de kwaliteit van de ondersteuning is gewaarborgd. 

In beide wetten wordt gesteld dat het budget niet meer aan de burgers zelf wordt overgemaakt, 

maar dat er sprake zal zijn van het zogenaamde trekkingsrecht waarbij de Sociale Verzekerings-

bank de betalingen doet aan degenen die de burger heeft ingeschakeld. Binnen de Jeugdwet 

wordt in elk geval geen budget toegekend als het gaat om het gedwongen kader of om gesloten 

jeugdhulp. Ook kan een verwijzing van huisarts, medisch specialist of jeugdarts niet leiden tot een 

aanspraak op een budget.

In de verordeningen zullen de voorwaarden en bepalingen nader uitgewerkt worden. De verorde-

ningen worden eind 2014 voorgelegd aan de raad ter vaststelling.

5.2 Stand van zaken wetgevingstraject

Het kabinet-Rutte II heeft het wetsvoorstel voor de nieuwe Wmo medio januari naar de Tweede 

Kamer gestuurd. Behandeling zou nog in het eerste kwartaal 2014 moeten plaatsvinden, waarna 

behandeling in de Eerste Kamer dit voorjaar zou moeten plaatsvinden. De wet zal dan voor de 

zomer gepubliceerd worden.

5.3 Aantallen en budget

Aantal cliënten met een Awbz-indicatie begeleiding en/of persoonlijke verzorging in Delft is als 

volgt: 

Indicatie > 18 jaar

Begeleiding individueel (BGI) 840

Begeleiding groep (BGG) 395

Kortdurend Verblijf 15

Persoonlijke verzorging 5% 3911

Bron	CIZ,	1-7-2013

Een deel van de mensen heeft meerdere indicaties, iets minder dan de helft van de mensen met 

een indicatie groepsbegeleiding heeft ook een indicatie individuele begeleiding. Ook zullen er 

mensen zijn met een indicatie persoonlijke verzorging die ook een indicatie individuele en/of 

groepsbegeleiding hebben.

Wie ontvangen ondersteuning?

De groep mensen die deze vormen van ondersteuning ontvangt, is divers. Het gaat om mensen 

met (een combinatie van):

• psychiatrische problemen of aandoeningen, bijvoorbeeld mensen met schizofrenie, autisme of 

manisch-depressiviteit;

1  In totaal hebben 775 mensen een indicatie Persoonlijke Verzorging zonder samenloop met een indicatie verpleging en/of 
behandeling; 5% van de mensen met een indicatie persoonlijke verzorging komt over naar de gemeente. 
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• verstandelijke handicap, zoals licht verstandelijke beperking of syndroom van Down;

• psychogeriatrische problemen, bijvoorbeeld Alzheimer en andere vormen van dementie;

• somatische aandoeningen, lichamelijke beperkingen (functionele verbetering nog mogelijk) als 

gevolg van ziekten of ouderdom, bijvoorbeeld blindheid als gevolg van onopgemerkte suiker-

ziekte of hartfalen of longaandoeningen;

• lichamelijke beperkingen waarbij geen functionele verbetering mogelijk is en sprake is van 

een ziekte of aandoening van het zenuwstelsel en bewegingsapparaat, zoals niet-aangeboren 

hersenletsel als gevolg van een ongeval, multiple sclerose;

• zintuigelijke handicap, mensen met een visuele en/of auditieve beperking.

Ook zal het Beschermd Wonen overgaan naar de nieuwe Wmo. Beschermd Wonen is vooral ge-

richt op participatie en niet op behandeling. Een nader te bepalen deel zal echter alsnog in de Wet 

Langdurige Zorg blijven.

Doordat ook intramurale zorgzwaartepakketten afgeschaft (zullen) worden, zal de zwaarte toe-

nemen van de problematiek/aandoeningen van mensen die een beroep zullen doen op de Wmo: 

mensen zullen langer thuis blijven wonen.

Budget

Het budget dat Delft krijgt voor uitvoering van de AWBZ-functies begeleiding, kortdurend verblijf 

(inclusief vervoer) en 5% van de functie persoonlijke verzorging, bedraagt € 9,8 miljoen (indica-

tief, op basis van informatie ministerie VWS, d.d. 29 januari 2014).

Delft krijgt als centrumgemeente een totaal budget van € 18,1 miljoen voor de uitvoering van nieu-

we taken: Beschermd Wonen en inloopfunctie GGZ. Delft vervult de functie van centrumgemeente 

voor de Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Westland.

5.4 Overgang van taken: continuïteit van zorg

De mensen die nu ondersteuning vanuit de AWBZ ontvangen en straks een beroep zullen doen op 

de Wmo, behouden wettelijk nog maximaal een jaar hun recht op zorg via de AWBZ-zorg. Ge-

meenten kunnen echter wel bestaande indicaties opnieuw bekijken en in overleg met de burger 

omzetten naar een Wmo-arrangement. Gezien de omvang van deze groep zullen de gesprekken 

verspreid over het jaar gevoerd worden. Dit zullen we in nader te bepalen cohorten doen. Daar-

naast passen zorginstellingen nu al, onder druk van bezuinigingen, de zorg voor hun cliënten 

aan. Instellingen doen dit nu al, grotendeels, vanuit de Wmo-gedachte. Op die manier verloopt de 

overgang van AWBZ naar Wmo voor de bestaande cliënten zo soepel mogelijk.

Delft verkent, analoog aan de Jeugdwet en het Regionaal Transitie-arrangement, de mogelijkheid 

van een Transitie-arrangement Zorg. Hiermee willen we de continuïteit van zorg aan burgers 

waarborgen. Tegelijkertijd ontwikkelen we samen met maatschappelijke partners en burgers nieu-

we arrangementen met lichtere, ambulante en gecombineerde vormen van informele en professi-

onele zorg waarmee we de rijksbezuinigingen op willen vangen. 
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5.5 Nieuwe Wmo in relatie tot andere ontwikkelingen

Scheiden Wonen en Zorg

Een specifiek onderdeel van de ‘hervorming langdurige zorg’ betreft het scheiden van wonen en 

zorg. De consequenties hiervan voor de gemeente en onze aanpak hierop is hierna beschreven. 

Het kabinet-Rutte I heeft in eerste instantie in het Lenteakkoord 2012 en later in de brief van 

staatssecretaris van Rijn van 26 april 2013 (‘Hervorming van de langdurige zorg’ besloten om 

zorgzwaartepakketten te extramuraliseren. Dat betekent dat wonen en zorg niet meer onlosmake-

lijk met elkaar verbonden zijn en apart gefinancierd worden. De cliënt betaalt zelf voor het wonen 

via huur of koop. De zorg wordt gefinancierd via de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Algemene 

Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of uit eigen 

middelen. Doel van deze maatregelen is enerzijds om de kosten van de zorg te beperken, ander-

zijds om tegemoet te komen aan de wens van ouderen om langer zelfstandig te blijven wonen en 

tevens meer keuzevrijheid aan cliënten te geven en de diversiteit in wonen te vergroten. Verdere 

uitwerking hiervan zal voor de verschillende sectoren (Verzorging en Verpleging, Gehandicapten-

zorg) fasegewijs plaatsvinden.

In 2014 wordt een verkenning gedaan naar de gevolgen van het scheiden van wonen en zorg. 

We werken aan een handelingsstrategie waarin staat verwoord hoe we Delft voor dit vraagstuk 

aantrekkelijk maken voor ontwikkelaars, investeerders, zorgpartijen en de cliënt. Formulering van 

de visie en het opstellen van de ontwikkelagenda zal vóór de zomer plaatsvinden. Besluitvorming 

staat gepland voor eind van het jaar.

Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling is nu een organisatieonderdeel van Bureau Jeugd-

zorg en georganiseerd op niveau Haaglanden. Het Meldpunt Huiselijk geweld is nu in de DWO-re-

gio georganiseerd (Delfland, Westland, Oostland; de gemeenten Delft, Lansingerland, Mid-

den-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland). Beide meldpunten worden samengevoegd tot het 

Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK). 

De beide centrumgemeenten – Delft en Den Haag – gaan gezamenlijk een visie formuleren over 

het AMHK. Delft gaat daarbij uit van één lokaal AMHK-meldpunt voor de DWO-gemeenten. Deze 

visie wordt medio 2014 aan de raad ter besluitvorming aangeboden. 
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6 Jeugdwet en Passend Onderwijs

6.1 Wat houdt het in?

Met de nieuwe Jeugdwet krijgt de gemeente per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid over de 

volledige jeugdzorg, van preventie tot gespecialiseerde zorg. Tegelijk met de invoering van de 

nieuwe Jeugdwet, is er binnen het onderwijs sprake van een stelselherziening onder de noemer 

Passend Onderwijs. 

De Wet Passend Onderwijs wordt op 1 augustus 2014 van kracht. Met deze vernieuwing wordt 

de ondersteuning en zorg binnen het onderwijs ook anders georganiseerd en gefinancierd. Het 

onderwijs krijgt een zorgplicht: dat betekent dat elke leerling een passende plek moet krijgen in 

het onderwijs. Dit geldt zowel voor het regulier als voor het speciaal onderwijs. Voor de uitvoering 

hiervan zijn samenwerkingsverbanden opgericht die een onderwijsregio vertegenwoordigen. De 

drie samenwerkingsverbanden in Delft zijn: Samenwerkingsverband Delflanden 28.9, Samenwer-

kingsverband PPO Delflanden en Samenwerkingsverband Berséba.

Beide wetten sturen op een goede aansluiting van de gemeentelijke jeugdzorg op de zorg vanuit 

het onderwijs. Daarom wordt er in beide wetten een plicht tot samenwerking opgenomen via een 

zogeheten OOGO: een Op Overeenstemming Gericht Overleg. 

Voor 2015 moet de gemeente beleid hebben vastgesteld voor preventie, opgroei-, opvoedings- en 

psychische problemen, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en de uitvoering 

van jeugdhulp. Daar waar jeugdigen ondersteuning, hulp en zorg nodig hebben treft de gemeente 

voorzieningen op het gebied van jeugdhulp en waarborgt het college een deskundige toeleiding 

naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van de aangewezen voorziening.

Dit betekent dat de gemeente het volgende moet organiseren: 

1. Toeleiding tot passende hulp; 

2. Aanbod van jeugdhulp;

3. Regionale samenwerking op onderdelen; 

4. Vormgeven relatie met passend onderwijs

De toegang tot passende jeugdhulp en de relatie met passend onderwijs geven we lokaal vorm in 

het Stedelijk Punt Jeugd. Voor het organiseren van het aanbod en de continuïteit van de specialis-

tische zorg werken we samen met de negen Haaglanden-gemeenten. 

Hierna worden de punten 1 tot en met 4 toegelicht. 

Ad 1 Toeleiding tot passende hulp

De Jeugdwet verplicht gemeenten een laagdrempelige en herkenbare toegang/loketfunctie te 

organiseren voor toegang en doorverwijzen.

Het college heeft vastgesteld dat voor de korte termijn een centrale toegang voor jeugd, gezin 

en onderwijs wordt ingericht op een centrale plek in de stad, namelijk het Stedelijk Punt Jeugd. 
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Jeugdigen en ouders kunnen voor alle vragen rondom zorg en onderwijs terecht bij dit loket. Van-

uit deze toegangslocatie worden teams ingericht die verbinding hebben met de vindplaatsen als 

jeugdgezondheidszorg, scholen, kinderopvang, verenigingen, gebieden en plekken waar jeugdigen 

en ouders zich bevinden. De teams bestaan uit integraal werkende professionals die informatie en 

advies en ondersteuning bieden, en doorverwijzen of mandaat hebben om de benodigde onder-

steuning in te zetten. De professionals in de teams werken volgens het principe één gezin, één 

plan. 

In de komende drie jaar gaat de loketfunctie voor jeugd, gezin en onderwijs over tot een gemeen-

tebrede één-loketfunctie waar alle inwoners via een toegangskanaal alle vragen kunnen stellen 

die de gemeente aangaan. 

Het borgen van de taken, rollen en verantwoordelijkheden, het inrichten van werkprocessen en de 

organisatiestructuur worden de komende maanden uitgewerkt. Dit geldt ook voor de wijze waarop 

aansluiting plaatsvindt met de huisartsen, gedwongen hulpverlening zoals jeugdbescherming en 

jeugdreclassering en de Raad van de Kinderbescherming. 

Het college heeft in januari 2014 het volgende besloten:

• De toegang (informatie en advies, vraagverheldering/diagnose, ondersteuning en toeleiding) 

wordt ingericht voor jeugd, gezin en onderwijsvragen. Een centraal punt in de stad wordt 

ingericht als loket (informatie en advies) en er gaan multidisciplinaire teams van professionals 

vindplaatsgericht werken. 

• Jeugdigen en ouders met onderwijs- en zorgvragen worden integraal ondersteund vanuit het 

Stedelijk Punt Jeugd.

• De jeugdgezondheidszorg als vindplaats is gelokaliseerd op twee of drie locaties in de stad en 

voorziet in een stevige basisvoorziening, waaronder consultatiebureaus.

• Op de langere termijn gaat de loketfunctie van jeugd, gezin en onderwijs over tot de gemeen-

tebrede loketfunctie.

Ad 2 Aanbod van jeugdhulp

De gemeente is op grond van de Jeugdwet gehouden om voorzieningen te treffen die waarborgen 

dat kinderen gezond en veilig opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Waar dat niet lukt zonder 

hulp, moeten voorzieningen worden getroffen. Dit moet worden vastgesteld in een verordening.

Als gevolg van de herinrichting van de toegang en het integraal werken, zal het aanbod verande-

ren. Zoals eerder bij de ‘toeleiding naar passende hulp’ is beschreven wordt dit nog nader uit-

gewerkt. Betreffende het jeugdzorgaanbod wordt de specialistische zorg op Haaglanden-niveau 

georganiseerd (zie ‘Regionale samenwerking’). Betreffende alle andere vormen van jeugdhulp 

wordt de inkoop en bekostiging nog uitgewerkt, evenals de kwaliteit en verantwoording. 

Ad 3 Regionale samenwerking

De Jeugdwet verplicht gemeenten op onderdelen in regionaal verband (Haaglanden) samen te 

werken. Dat geldt voor de volgende onderwerpen: toegang, specialistisch aanbod, jeugdbescher-

ming en jeugdreclassering.

Besloten is om met de Haaglanden-gemeenten de zwaardere vormen van jeugdzorg samen te or-

ganiseren. Dit betreft de onderdelen crisiszorg, jeugdreclassering en jeugdbescherming, woonvor-
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men met zorg, pleegzorg en open en gesloten klinische zorg. Het onderdeel Advies- en Meldpunt 

Huiselijk geweld en Kindermishandeling is behandeld in hoofdstuk 5 AWBZ-Wmo. De gemeenten 

gaan deze specialistische zorg gezamenlijk inkopen via een inkoopbureau en gaan werken met 

één systematiek voor inkoop en opdrachtgeverschap. Meer informatie is opgenomen bij hoofdstuk 

9 ‘Sturing en bekostiging’.

Toegangsfunctionaliteit Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg heeft nu de wettelijke taak om jeugdigen en gezinnen toe te leiden naar de re-

gionaal georganiseerde geïndiceerde jeugdzorg. Vanaf 2015 is dit een taak die de gemeente lokaal 

moet organiseren. 

Lokaal participeren de toegangsfunctionarissen van Bureau Jeugdzorg in de pilot ‘Intake en 

toeleiding’ waarbij op vernieuwde wijze de vraagverheldering, ondersteuning en toeleiding naar 

(jeugd)zorg plaatsvindt. Delft kiest ervoor om de toegangsfunctionaliteit, nu bij Bureau Jeugd-

zorg, lokaal te gaan organiseren. Binnen de Haaglandenregio is gekozen om 2015 als overgangs-

jaar te beschouwen zodat gemeenten met verschillend invoeringstempo van transformatie nog 

gebruik kunnen maken van de toegangsfunctionaliteit van Bureau Jeugdzorg. 

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn nu taakvelden die wettelijk zijn belegd bij Bureau 

Jeugdzorg en regionaal moeten worden georganiseerd. Alleen een hiervoor gekwalificeerde 

instelling mag de taken jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren. Bureau Jeugdzorg ont-

wikkelt door naar een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

Ad 4 Vormgeven relatie met passend onderwijs

De Jeugdwet verplicht gemeenten de gemeentelijke zorg voor jeugd te verbinden met de onder-

steuning vanuit het onderwijs.

In de afgelopen maanden is intensief samengewerkt tussen de samenwerkingsverbanden van het 

primair en voortgezet onderwijs en de gemeente aan een gezamenlijke visie op de ondersteuning 

van leerlingen: van preventieve tot intensieve ondersteuning. Toegewerkt wordt naar één overleg-

tafel voor onderwijs en (gemeentelijke) zorg en een werkwijze volgens de principes van één gezin, 

één plan waarbij het sociaal netwerk van het gezin/de jongere wordt geactiveerd. Hiermee sluit de 

visie vanuit het passend onderwijs naadloos aan op de Sociale Visie Delft. 

6.2 Stand van zaken wetgevingstraject

De nieuwe Jeugdwet gaat per 1 januari 2015 in werking. De concept Jeugdwet is in het najaar van 

2013 naar de Eerste Kamer gegaan. Op 11 februari 2014 wordt een debat verwacht. 

De Wet Passend Onderwijs is in oktober 2012 vastgesteld.

6.3 Aantallen en budget

Aantallen

In 2012 was het aantal jeugdigen van 0 – 18 jaar in Delft 15.623. 

De volgende tabel geeft het aantal jeugdigen aan in jeugdzorg in 2012, waarbij door dezelfde jeug-

digen gebruik kan worden gemaakt van meerdere voorzieningen. 
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Huidige financier Zorgvorm Aantal  
jeugdigen

Stadsgewest Ambulante jeugdhulp 220

Crisiszorg, jeugdreclassering en jeugdbescherming, woonvormen 
met zorg, pleegzorg, open en gesloten klinische zorg, Advies- en 
Meldpunt Kindermishandeling

410

Zorgverzekeringswet Eerstelijns psycholoog 315

Tweede lijns zorg (kortdurende behandeling tot lange termijn 
behandeling) 

1035

Crisis en klinische opname 20

AWBZ Dagbesteding/dagbehandeling Licht Verstandelijk Gehandicapten 
& Zintuigelijk Gehandicapten kortdurend verblijf/logeren, begelei-
ding (individueel en groep), persoonlijke verzorging

230

Langdurig verblijf, intramurale zorg 25

Budget

Het definitieve bedrag dat de gemeente krijgt voor uitvoering van de Jeugdwet is nog niet be-

kend. In de Meicirculaire 2014 wordt het definitieve bedrag bekend gemaakt. Het ‘voorlopige’ 

budget dat naar de gemeente komt is € 18,7 miljoen. Dat bedrag is opgebouwd uit deelbudgetten, 

afkomstig vanuit de Zorgverzekeringswet, AWBZ en het Stadsgewest. In onderstaande figuur zijn 

de deelbudgetten aangegeven, inclusief de daarbij behorende aantallen jeugdigen die met dit 

budget worden ondersteund.

 

Zvw 
1300 jeugdigen 

€ 2,9 mln

Awbz
255 jeugdigen 

€ 4,8 mln

Provincie Rijk
(stadsgewest)

630 Jeugdigen € 11 mln

Gemeente Delft
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6.4 Overgang van taken: continuïteit van zorg

De Jeugdwet verplicht gemeenten de zorg aan jeugdigen die jeugdzorg ontvangen op het mo-

ment dat de gemeenten verantwoordelijk worden voor jeugdzorg, in 2015 te continueren. De con-

tinuïteit van zorg in 2015 is geborgd door het Regionaal Transitie Arrangement, dat is opgesteld 

door de negen Haaglanden-gemeenten en de jeugdzorgpartners, waarmee een zakelijk partner-

schap is afgesproken van drie jaar. Dit Regionaal Transitie Arrangement is door het college op 29 

oktober 2013 vastgesteld en u ter kennisname toegestuurd. 

6. 5 Nog te nemen besluiten

Nog te nemen besluiten in 2014 door het college:

• Regionale Innovatieagenda bestaande uit inhoudelijke en financiële afspraken tussen de 

gemeenten in Haaglanden en de jeugdzorgpartners, voortkomend uit het Regionaal Transitie 

Arrangement. 

• Delft maakt bij de nieuw in te richten toegang jeugd, gezin en onderwijs geen gebruik van de 

huidige toegangsfunctionaliteit (vraagverheldering/diagnose en toeleiding tot de jeugdzorg) 

van Bureau Jeugdzorg. De vraagverheldering/diagnose wordt verzorgd door de professionals.

• Bureau Jeugdzorg ontwikkelt door tot een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en 

jeugdreclassering. 

Nog te nemen besluiten in 2014 door de raad:

• Beleidsplan Jeugdzorg, ter besluitvorming (voor 1 november).

• Verordening Jeugdzorg, ter besluitvorming. 
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7 Participatiewet, inclusief Wwb

7.1 Wat houdt het in?

Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd. De Participatiewet is ontstaan vanuit de 

gedachte dat het huidige stelsel van Wet werk en bijstand (Wwb), Wet sociale werkvoorziening 

(Wsw) en Wajong niet genoeg activerend en onnodig ingewikkeld is. Dit komt door verschillen in 

indicatiestelling, inkomensregimes, voorwaarden, instrumenten en financiering. Het doel van de 

Participatiewet is om iedereen als volwaardig burger mee te laten doen in de samenleving, bij 

voorkeur door te werken in een reguliere baan. Als dat (nog) niet mogelijk is, dan kunnen burgers 

op andere manieren participeren.

De Participatiewet is een aanpassingswet op de eerder ontwikkelde Wet Werken naar Vermogen 

(WWnV), die met de val van het Kabinet-Rutte I controversieel is verklaard. Met de Participatiewet 

voert de regering het principe van één regeling voor iedereen die in staat is om te werken con-

sequent door. Dit betekent geen instroom meer in de Wsw en geen instroom meer van mensen 

met arbeidsvermogen in de Wajong. Alle mensen met (onvolledig) arbeidsvermogen behoren 

daarmee per 1 januari 2015 tot de doelgroep van de Participatiewet. Voor iedereen uit deze doel-

groep gaan dezelfde rechten en plichten gelden.

Voor de mensen die op dit moment werkzaam zijn in de Sociale Werkvoorziening verandert er 

niets. Zij behouden hun rechten. Over de mogelijke overgang van de huidige Wajong-doelgroep 

naar de gemeente (middels herkeuring) is nog een stevige landelijke discussie gaande.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. Zij kunnen voor de hele doel-

groep instrumenten en voorzieningen inzetten en krijgen daarmee meer mogelijkheden om 

ondersteuning op maat te leveren. Voor de financiering hiervan komt er één gebundeld re-

integratie budget voor gemeenten.

De inspanningen om mensen via een reguliere baan aan de slag te helpen, lagen bij het wetsvoor-

stel WWnV te eenzijdig bij de gemeenten. Onlosmakelijk verbonden met het succes van de Partici-

patiewet zijn beschikbare banen voor de doelgroepen van de wet. Daarom is met de sociale part-

ners een akkoord gesloten voor een garantstelling van 125.000 extra banen voor arbeids beperkten. 

Met de inzet van deze banen kan de gemeente een alternatief bieden aan diegene die voorheen 

aanspraak op de sociale werkvoorziening of Wajong zou hebben gehad. Voor naleving van deze 

afspraak houdt de regering een quotumregeling achter de hand. Door de afspraken van het Sociaal 

Akkoord en de quotumregeling komen inspanningen nu ook bij de werkgevers te liggen. 

Wat betekent dit voor gemeenten?

De gemeente moet voor de invoering van de Participatiewet (voor zover nu bekend) met de  

volgende thema’s aan de slag:

• dienstverleningsconcept nieuwe doelgroepen (mensen met een arbeidsbeperking);

• uitwerking nieuw instrumentarium: beschut werk, loonkostensubsidie/loonwaardenmeting en 

quotumregeling;

• afbouwscenario Wsw;

• opzet regionale werkbedrijven;

• aanpak financiële ombuigingen.
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Als gevolg van de Participatiewet worden ook de Wwb en overige socialezekerheidswetten acti-

verender en efficiënter gemaakt. Hiervoor is het wetsvoorstel maatregelen op Wwb-terrein en 

overige socialezekerheidswetten ontworpen. Invoeringsdatum van deze wetgeving is (vooralsnog) 

1 juli 2014. In dit wetsvoorstel worden een aantal zaken geregeld die ook iets te maken hebben met 

de in- en uitvoering van de Participatiewet. Denk hierbij aan: algehele arbeids-, re-integratie- en – 

tegenprestatieplicht.

7.2 Stand van zaken wetgevingstraject

Op dit moment is er een geconsolideerde wettekst (op basis van vier nota’s van wijzigingen op de 

niet aangenomen WWnV) voorhanden. Op deze wettekst is inmiddels een vijfde nota van wijziging 

verschenen, over regelgeving beschut werk. De wettekst is opgesteld op basis van de maatre-

gelen uit het Sociaal Akkoord, dat het kabinet op 11 april 2013 met werkgevers en werknemers 

heeft gesloten over de uitwerking van de Participatiewet. Deze maatregelen hebben ingrijpende 

inhoudelijke gevolgen gehad voor de eerdere wetsvoorstellen. Voor de uitwerking van het Sociaal 

Akkoord is een landelijke ‘Werkkamer’ opgericht waarin sociale partners samen met de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten (VNG) een aantal belangrijke thema’s uit het wetsvoorstel en het Sociaal 

Akkoord nog nader zullen uitwerken. De belangrijkste thema’s hierbij zijn: de vorming van de regi-

onale werkbedrijven, de doelgroepdefinities, de inzet van de loonkostensubsidie en de vormgeving 

van het beschut werken. Het is nog wel onduidelijk of het kabinet de afspraken die in de Werk-

kamer worden gemaakt onverkort zal overnemen of (gedeeltelijk) naast zich neer zal leggen. 

Uit de onlangs gehouden hoorzitting in de Tweede Kamer is gebleken dat er ondertussen weinig 

steun uit het maatschappelijk veld is voor een aantal onderwerpen uit de Participatiewet, vooral 

de snelle herkeuring van de huidige Wajongers. Op dit punt stellen de sociale partners het geslo-

ten Sociaal Akkoord ook weer ter discussie. Tevens hebben de oppositiepartijen aangegeven de 

wet op meerdere onderdelen niet te steunen. Dit maakt het uitwerken van (onderdelen) van de 

wet en de financiële impact daarvan op dit moment nog enigszins diffuus. 

De VNG heeft op de wetsvoorstellen een stevig lobbytraject ingezet. Delft acteert hierbij via 

de G32 en de VNG-commissie Werk & Inkomen. Deze lobby concentreert zich vooral op: de be-

leidsvrijheid van de gemeenten, oplossingen voor regionale verschillen, zorgvuldige overdracht 

van de Wajongers, de beheersbaarheid van de Sociale Werkvoorziening risico’s en versoepeling 

doelgroep loonkostensubsidie. De lobby richt zich verder speciaal op de gemeentelijke financiële 

risico’s door: de snelle afbouw van de sociale werkvoorziening, de verlaging van de begeleidings-

kosten, het ontbreken van een financieel vangnet en het lage uitvoeringsbudget. De verwachting 

is dat het huidige wetsvoorstel naar aanleiding van de hierboven genoemde ontwikkelingen nog 

aangepast zal worden.

Zeer recent (begin februari) heeft dit ook plaatsgevonden en heeft het kabinet voorstellen 

gedaan om de Participatiewet op onderdelen te wijzigen. Belangrijkste voorstel hierbij is om de 

bestaande Wajongers onder het regime van het UWV te houden en niet op termijn over te dragen 

aan de gemeente. Hiermee behoudt (vooralsnog) de bestaande doelgroep Wajong, gelijk aan de 

doelgroep SW, zijn rechten. In dit nieuwe voorstel blijft de gemeente vanaf 2015 nog steeds wel 

verantwoordelijk voor alle nieuwe instroom van mensen met een arbeidsbeperking die voorheen 

recht zouden hebben op Wajong of Wsw. Voor de ontwikkeling van instrumentarium voor deze 

specifieke doelgroep is een regionaal programma en een Delftse pilot opgezet met scholen voor 

praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (zie paragraaf 7.5).  
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De Participatiewet is in december 2013 aan de Tweede Kamer aangeboden. Op dit moment loopt 

de schriftelijke vragenronde. Nog onduidelijk is hoe de recente wijzigingsvoorstellen hierin meelo-

pen en hoe de reacties daarop zullen zijn. Ook is de behandeldatum in de Tweede Kamer nog niet 

vastgesteld. De invoeringsdatum van de wet wordt beoogd op 1 januari 2015.

7.3 Wat doet de gemeente op dit moment?

Opzet Werkbedrijf

Voor de uitvoering van de Participatiewet is de gemeente Delft bezig met de opzet van het Werk-

bedrijf. Met het Werkbedrijf worden de dienstverlening en de prestaties voor de nieuwe doelgroe-

pen (Participatiewet) nader uitgewerkt. Het beoogde dienstverleningsconcept – gebaseerd op de 

uitgangspunten ‘eigen kracht, eigen regie, doen, meedoen en er toe doen’ – is als volgt schema-

tisch weer te geven:

Stroom 3
Arbeidspotentieel 

benutten voor de stad

KCC

Stroom 1
Arbeidspotentieel inzetten

Stroom 2
Arbeidspotentieel 

ontdekken en ontwikkelen

Uit de uitkering
Niet zijnde plaatsing

Markt

De derde fase van het Werkbedrijf is met het vaststellen van ’het organisatieplan Werkbedrijf’ 

afgerond. Onlangs is de implementatiefase (4e fase) ingegaan. Het Werkbedrijf zal in het eerste 

kwartaal 2014 starten. Hiermee heeft de gemeente Delft een belangrijke efficiencyslag gemaakt in 

de uitvoering van de re-integratietaak en tevens de uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet 

al ingericht.

Het Werkbedrijf opereert in een strategisch samenwerkingsverband (met name KCC, cluster 

Veiligheid, cluster Samenleving en het Jongerenloket) van mensen en organisaties die verbonden 

zijn op basis van doelen, opgaven en beleidsterreinen in de keten werk en inkomen. In 2014 willen 

we hier ook de verbinding maken met de Wmo en het thema (arbeidsmatige) dagbesteding. 

Regionaal programma Participatiewet

De Participatiewet stuurt aan op regionale samenwerking. In de regio Haaglanden wordt deze sa-

menwerking al vormgegeven door het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden (RPA). 

Met de gemeenten Den Haag, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland (H5) is een regionale pro-

grammastructuur opgezet voor de invoering van de Participatiewet (zie voor nadere uitwerking 

hoofdstuk 8 Regionale Samenwerking).
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Invoering Participatiewet Delft

Binnen de gemeente Delft is een projectplan opgesteld voor de invoering van de Participatiewet. 

Dit plan heeft directe aansluiting met het regionale programma Invoering Participatiewet H5 en 

zorgt voor de vertaling naar de lokale situatie. Dit project bereidt alle noodzakelijke beleidsvoor-

stellen, verordeningen en een implementatieplan voor. 

Aanpak financiële ombuigingen Participatiebudget

De Participatiewet gaat gepaard met financiële ombuigingen, zowel op het re-integratiebudget 

‘oude stijl’ als op het SW budget ‘oude stijl’. Het gebundelde Participatiebudget heeft volgende 

beeld:

Gebundeld Participatiebudget na verwerking regeerakkoord

Bedragen in miljoenen euro 2014 2015 2016 2017 2018 Struct.

Indicatie aandeel Delft 18 17,4 16,6 15,8 15,3 9,3

Tussen het cluster Samenleving als opdrachtgever en het Werkbedrijf als opdrachtnemer is een 

ontwikkelagenda opgesteld met een plan van aanpak voor de beheersing van de hierboven ge-

schetste ombuigingen. 

Voor een nadere uitwerking van de ombuigingen, de gevolgen voor Delft en de aanpak wordt  

verwezen naar de onlangs aan u aangeboden ‘Factsheet Participatiewet (vierde nota van 

wijziging 2 december 2013) en de financiële gevolgen voor de gemeente’.

Het Delftse SW-bestand (eind 2013) is als volgt opgebouwd:

Delftse WSW’ers werkzaam 
bij Combiwerk

Delftse WSW’ers werkzaam bij 
SW-bedrijf elders 

Delftse personen op de wachtlijst

552 27 35

Voorbereidingen op de transitie Wajong

In de loop van 2015 komen jonggehandicapten (Wajongers) met gedeeltelijke arbeidscapaciteit 

onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Op dit moment vallen Wajongers nog onder de 

verantwoordelijkheid van het UWV. Mogelijk krijgen 240.000 Wajongers een herkeuring. Na vast-

stelling van (gedeeltelijke) arbeidscapaciteit wordt de gemeente, op grond van de Participatiewet, 

verantwoordelijk voor de jonggehandicapten. 

De transitie van de Wajong betekent dat de gemeente Delft in de toekomst kennis, expertise en 

voorzieningen nodig heeft in relatie tot deze doelgroep. Daarom heeft Delft, in samenwerking met 

andere gemeenten binnen de arbeidsmarktregio Haaglanden, de consequenties geïnventariseerd 

van de nieuwe Participatiewet voor gemeenten en jonggehandicapten. De inventarisatie heeft 

geleid tot inzicht in het bestand Wajongers in Delft. Die informatie staat weergegeven in boven-

staande tabel ‘Het Delftse SW-bestand’. 
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Het aantal in Delft is hierna weergegeven, uitgesplitst op basis van schattingen van SZW.

Naar aanleiding van de schattingen van SZW verwacht Delft op basis van de mogelijke herkeuring 

ruim 300 Wajongers overgedragen te krijgen. Daarnaast wordt de nieuwe instroom geraamd op 

circa 30 per jaar. 

De gemeente Delft onderzoekt de komende tijd welke kennis en expertise er nodig is voor deze 

doelgroep. Ten behoeve hiervan is in het regionale H5-programma ‘Invoering Participatiewet’ de 

expertisegroep Wajong ingericht.

Pilot schoolverlaters praktijkonderwijs

De praktijkschool van het Grotius College en de Laurentius praktijkschool hebben hun zorgen 

geuit over de veranderende wetgeving voor hun kwetsbare doelgroep (Participatiewet, Passend 

Onderwijs en de Wmo). Het gaat hen vooral om de leerlingen die bij hen uitstromen en voor wie 

een startkwalificatie geen haalbare optie is. Deze jongeren, veelal met meerdere belemmeringen, 

moeten een plek vinden op de arbeidsmarkt. Voor een groot deel van hen is de Wajong nu hun 

inkomensvangnet. Uit onderzoeken blijken hoge ‘uitvalpercentages’ in hun verdere ontwikkeling. 

Vanaf 2015 valt deze doelgroep onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Conform de ambities uit het vastgestelde Actieplan Jeugdwerkloosheid, werken de gemeente en 

het onderwijs samen in een pilot om deze doelgroepen vroegtijdig in beeld te krijgen. Deze pilot 

geeft ons inzicht en ervaring met casuïstiek van de nieuwe doelgroep. De pilot is daarmee ook 

onderdeel van ons voorbereidingstraject voor de overdracht van de Wajong-regeling naar de  

Participatiewet. In de pilot zal het gaan om zo’n 50 tot 70 leerlingen, waarvoor ‘doorleren’ geen 

optie lijkt. Alle leefgebieden van de jongere worden daarbij in beeld gebracht. De resultaten van 

deze pilot verwerken we in toekomstig beleid.

Zonder arbeidsvermogen

Arbeidsvermogen, aan het werk

Arbeidsvermogen, niet aan het werk

In totaal 1.130 wajongers in Delft

Inschatting nieuwe instroom bij gemeente vanaf 2015 ca. 30 per jaar

Wajong

282

(25%)
373

(33%)

475

(42%)

Bron: UWV cijfers, vertaald naar Delft
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Advisering panels over de vorming van het Werkbedrijf.

Binnen het domein participatie zijn twee cliëntenraden: het Panel Werk en Inkomen en de  

SW-raad. Bij de planvorming van het Werkbedrijf is in diverse stadia met beide panels overleg 

geweest en advies ingewonnen. De advisering betrof vooral het risico van onderlinge verdringing 

tussen doelgroepen, de wens om op duurzame arbeidsovereenkomsten aan te sturen, het priorite-

ren van de doelgroep jongeren, de aandacht voor arbeidsplaatsen die verloren dreigen te gaan en 

in het bijzonder voor de huidige SW-doelgroep. 

Aan beide panels is advies gevraagd over de wijze van cliëntenparticipatie na invoering van de 

Participatiewet, waaronder de mogelijke samenvoeging van beide panels met de Wmo-raad. 

7.4 Nog te nemen besluiten

Nog te nemen besluiten in 2014 door het college:

• Beleidsplan invoering Participatiewet (4e kwartaal);

• Participatie verordening (4e kwartaal). 
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8 Regionale samenwerking 

8.1 Inleiding

Vanuit de wens om onze burgers met minder geld goed te blijven ondersteunen, zoekt de ge-

meente naar schaalvoordelen via regionale samenwerking. Voor de gemeente is het essentieel 

dat de regionale samenwerking bijdraagt aan het verbeteren van de lokale uitvoering en bijdraagt 

aan het in stand houden van een kwalitatief en kwantitatief goed voorzieningenniveau in de regio. 

Vooralsnog wordt binnen het sociaal domein in verschillende verbanden samengewerkt:

• H4: Samenwerking met Midden-Delfland, Rijswijk en Westland in de voorbereidingen van de 

drie decentralisaties. 

• H5: op schaalniveau van de arbeidsmarktregio (H4 + Den Haag (H5)). De samenwerking is  

gericht op de invoering van de Participatiewet en dus onder meer op het regionaal inhoud 

geven aan het Werkbedrijf, inrichting beschut werken en de verantwoordelijkheid voor de 

Wajong. Deze samenwerking is gericht op participatie en re-integratie.

• DWO: Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland maken deel uit 

van DWO. Deze samenwerking is vooral gericht op de centrumfunctie van Delft voor de huidige 

Wmo-prestatievelden 7, 8 en 9 (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingszorg). 

Delft vervult de functie van centrumgemeente voor deze regio. 

• H9: De regionale samenwerking in Haaglandenverband is gericht op de specialistische zorg-

taken in de Jeugdwet en AWBZ-Wmo die naar de gemeenten overkomen.

8.2 Samenwerking H4

In de afgelopen maanden hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeenten 

Delft, Rijswijk, Westland en Midden-Delfland (H4) over samenwerking in het sociaal domein. Dit 

heeft medio januari 2014 geresulteerd in een besluit van de vier colleges om samen te werken 

in de voorbereiding van de drie decentralisaties. Samenwerken kan schaalvoordelen opleveren, 

waardoor de lokale uitvoering kan worden verbeterd en een goed voorzieningenniveau kan  

worden geboden aan de inwoners. De raad is over de samenwerking geïnformeerd bij brief van 

23 januari 2014. 

Voor de H4-samenwerking is een plan van aanpak opgesteld. Het plan bevat een verkenning van 

context, visie en ambitie en daaruit voortvloeiend een inventarisatie van thema’s en niveaus 

waarop de gemeenten kunnen samenwerken. Aan de basis voor deze verkenning ligt onderzoek 

dat illustreert dat de H4 een natuurlijke (sub)regio is die aansluit bij de burger. De H4-regio is het 

gebied waar mensen zich in bewegen: werken, gebruikmaken van de voorzieningen voor zorg en 

ondersteuning (Reinier de Graaf Gasthuis, GGZ Delfland). Ook is de werkstructuur beschreven 

voor het vervolgtraject. De komende tijd wordt de uitwerking van het plan in een projectmatige 

aanpak ter hand genomen en wordt de samenwerking geïmplementeerd. Voor het bestuurlijk 

draagvlak wordt een periodiek bestuurlijk overleg ingericht tussen de vier gemeenten. De be-

stuurlijke besluitvorming gaande het samenwerkingsproces zal plaatsvinden in de afzonderlijke 

gemeenten. De samenwerking wordt verder geborgd door vaststelling van deze Kadernota door 

de gemeenteraad. 
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8.3 Samenwerking H5

De arbeidsmarktregio Haaglanden (Delft, Den Haag, Rijswijk, Westland en Midden Delfland = H5) 

staat bij regionale aanpak van de Participatiewet centraal. In H5-verband is een programma-

structuur voor de invoering van de Participatiewet opgezet met de volgende programmalijnen: 

• efficiënte bedrijven Sociale Werkvoorziening;

• betere werkgeversdienstverlening;

• goede dienstverlening aan doelgroepen;

• verbinding met Jeugdwet en AWBZ-Wmo;

• organisatie en governance. 

Diverse werkgroepen (zoals: ondersteuning Wajong, opties voor beschut werk, voorstel regionaal 

werkbedrijf) zijn voor deze programmalijnen aan de slag. Voorstellen worden op bestuurlijk niveau 

afgestemd middels het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Haaglanden en lokaal vastgesteld.

Voor het project invoering loonkostensubsidie en loonwaardenmeeting wordt samen met werk-

gevers een regionale pilot gestart. In deze pilot wordt een gezamenlijke methodiek voor de H5 

regio ontwikkeld.

8.4 Centrumfunctie DWO

Delft behoudt de centrumfunctie voor de uitvoering van de Wmo-taken 7, 8 en 9 (maatschappelij-

ke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingsbeleid). 

Met ingang van 2015 krijgt Delft als centrumgemeente de rijksmiddelen voor het beschermd  

wonen en inloopfunctie GGZ. Hierover gaan we afspraken met de DWO-gemeenten.

Delft, Rijswijk en Westland hebben in december 2013 met het zorgkantoor DSW een intentie-

overeenkomst 2014–2017 getekend. Het doel van deze samenwerking richt zich op: 

• bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven van mensen;

• terugdringen van de groei van de kosten Wmo, Zorgverzekeringswet en AWBZ; 

• het organiseren van de uitvoering van zorg en ondersteuning op elkaar aan te laten sluiten. 

8.5 Samenwerking H9

Met de gemeenten in de Haaglandenregio (H9) wordt al gedurende langere tijd samengewerkt 

in het sociaal domein. De samenwerking wordt gekenmerkt door enerzijds toekomstige wette-

lijke verplichtingen op het gebied van jeugdzorg, AWBZ-Wmo en participatie, anderzijds door te 

behalen schaalvoordelen op het vlak van efficiency en effectiviteit. Daarbij is het de ambitie om 

zoveel mogelijk integraal samen te werken op het terrein van de drie decentralisaties. De afgelo-

pen periode heeft voor wat betreft de jeugdzorg vooral in het teken gestaan van samenwerking 

op de zwaardere zorg en op de totstandkoming van het Regionaal Transitiearrangement Jeugd. 

De H9-gemeenten en partners in de jeugdzorg hebben besloten de komende vier jaar samen te 

werken om de bezuinigingen te realiseren en te werken aan de innovatie van de jeugdzorg 
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(Innovatieagenda Jeugd 2014–2017). De verdeling van de zorgzwaarte vóór en na de innovatie is 

in onderstaand plaatje weergegeven.

5%

Voor innovatie

Ongeveer 5% maakt, soms langdurig, gebruik
van gespecialiseerde zorg wegens licht verstandelijke

beperking, psychische stoornis of zware sociale 
problematiek (multiprobleemgezinnen).

Rond 15% van de kinderen is op enig
moment in zijn of haar jeugd 

kwetsbaar en heeft steun, 
hulp nodig

Na innovatie

15%

80%

< 5%

< 15%

> 80%

Met circa 80% van de kinderen en 
ouders/verzorgersgaat het goed. zij zoeken 

zelf antwoorden open steun bij 
(lichte) opvoed- en opgroeivragen

Op het gebied van de AWBZ-Wmo stond de samenwerking vooral in het teken van de verbinding 

‘lokaal - bovenlokaal (zoals H4) – regionaal’. Voor de implementatie per januari 2015 worden voor-

bereidingen getroffen om de infrastructuur voor de zorginkoop vorm te geven en in te richten. 

Hierbij wordt ook aandacht besteed aan gezamenlijke randvoorwaarden op het gebied van sturing 

en bekostiging. 

Voor de organisatie van de inkoop zijn in H9 verband de volgende afspraken gemaakt:

• de gemeenten werken met één systematiek voor inkoop en opdrachtgeverschap;

• de gemeenten gaan de specialistische jeugdzorg gezamenlijk regionaal inkopen via een nog op 

te richten zelfstandig inkoopbureau.

Op het gebied van sturing en bekostiging en de infrastructuur voor de zorginkoop wordt toege-

werkt naar principebesluitvorming door de H9-gemeenten in maart 2014. Tevens zal daarbij de 

uitwerkingsrichting van de juridische vormgeving worden voorgelegd. Hierover moeten in de 

eerste helft van dit jaar definitieve besluiten worden genomen. 

Parallel hieraan neemt een kwartiermaker de voorbereidingen ter hand voor de daadwerkelijke 

zorginkoop voor het jaar 2015. Voor het bestuurlijk overleg en afstemming op niveau van H9 

wordt voorgesteld te komen tot een bestuurlijke tafel sociaal domein. Dit bestuurlijk overleg kan 

tevens het opdrachtgeverschap vervullen voor regionale inkoop van specialistische zorg.

Naast dit alles worden op de inhoud en organisatie van de drie decentralisaties de nodige voor-

bereidingen getroffen. Hierbij worden zoveel mogelijk verbindingen gelegd tussen de drie decen-

tralisaties. 
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9 Sturing en bekostiging

9.1 Stand van zaken

Met de innovatie van het sociaal domein wordt ingezet op een ingrijpende verandering met ge-

volgen voor vele beleidsterreinen van de gemeente. Deze keuzes hebben enorme impact op de 

organisatie van de ondersteuning. De veranderingen gaan bovendien gepaard met stevige bezui-

nigingen. 

Het organiseren van voldoende kwalitatief goed aanbod dat aansluit bij de vraag en ondersteu-

ningsbehoefte van de inwoners van Delft én om de uitvoering van de taken binnen de financiële 

kaders te blijven vereist stevige sturing. Het gaat om:

• sturing en bekostiging van een systeem van zorgverstrekking, waarin de juiste informatievoor-

ziening, economische prikkels, innovatieve prikkels, samenwerkingscontracten en bekostiging 

geborgd zijn. Het resultaat moet zijn dat zorg op een inhoudelijk en kwalitatief goede manier 

verzorgd kan blijven worden, binnen het beschikbare totaalbudget. Sturing en bekostiging richt 

zich op de (inrichting en implementatie van de) bedrijfsvoering van de ISD;

• inkopen van voldoende kwalitatief goed aanbod, dat aansluit bij de vraag en ondersteuningsbe-

hoefte van de inwoners van Delft. Daarbij moet aandacht uitgaan naar innovatie in de zorg en 

zorgproducten zodat naast omvang en kwaliteit tevens voldaan wordt aan de financiële kaders.

Om de taken in het sociaal domein goed uit te voeren binnen het beschikbare budget is het van 

groot belang aandacht te besteden aan de inrichting van het systeem en alle onderwerpen die 

gebracht kunnen worden onder de noemer sturing en bekostiging. Het gaat daarbij om de vraag 

hoe we bewaken dat burgers kwalitatief gezien de zorg krijgen die nodig is en dat we daarvoor 

niet meer betalen dan nodig. Besloten is dat:

• De taken in het sociaal domein worden uitgevoerd binnen de middelen die hiervoor door het 

Rijk beschikbaar worden gesteld via het sociaal deelfonds en de middelen die op dit moment in 

de begroting beschikbaar zijn voor de uitvoering van de wettelijke taken in het sociaal domein.

• Het volume en de kosten in het specialistisch deel moeten afnemen. Dat betekent minder 

instroom omdat de persoon zelf of de basissamenlevingsvoorzieningen het kunnen oplossen, 

steeds zoeken naar de minst zware oplossing en sneller beëindigen van specialistische trajec-

ten.

• Tegelijkertijd ervoor zorgen dat mensen die nu te laat specialistische ondersteuning krijgen, 

in de toekomst zo snel als nodig toegang daartoe krijgen. Dat is kwalitatief beter en bespaart 

hogere vervolgkosten.

• Voorop blijft staan dat burgers met (dreigend) regieverlies op ondersteuning kunnen blijven 

rekenen, maar deze mogelijk anders wordt georganiseerd waardoor er minder beslag op de 

financiële middelen wordt gedaan. 
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Stand van zaken afspraken met aanbieders

De uitvoering van de hulp die wordt ingezet zal vooral door professionals buiten de gemeentelijke 

organisatie gebeuren. Door de aard van de te contracteren taken zal deze zorg (bestuurlijk) aan-

besteed worden. De verdere uitwerking en voorbereiding van de contractering vindt dit voorjaar 

plaats. Het leidende uitgangspunt is dat het belang van de cliënt voorop staat. Om daaraan te kun-

nen voldoen gelden de volgende uitgangspunten: 

• Om risico’s te vermijden (zoals het niet kunnen leveren van zorg) wordt ingezet op een ‘zachte 

landing’. Dit betekent onder meer dat met de huidige aanbieders de mogelijkheden verkend 

worden om kosten te reduceren en te innoveren (zie ook de bijlage ’Nadere informatie uit het 

Regionaal Transitiearrangement Jeugd Haaglanden’).

• Om de continuïteit van zorg te garanderen en goede afspraken met de aanbieders te kunnen 

maken binnen de financiële kaders wordt op onderdelen gekozen voor langdurige en zakelijke 

relaties met partners. Daarbij staan investeren in innovatie en samen leren centraal. 

• De mogelijkheden worden verkend om regionaal (H4/H9-verband) samen te werken en te 

komen tot afspraken over opdrachtgeverschap en te werken volgens één gezamenlijke syste-

matiek. Eén systematiek kan onnodige bureaucratie en administratieve lasten voorkomen voor 

zowel gemeenten als zorgaanbieders. Daarbij gaat het om afspraken over: 

• tarieven en voorwaarden; 

• registratie en verantwoording;

• monitoring (vaststellen van indicatoren);

• afstemmen procedure en contractvoorwaarden;

• kostenstructuur (normatief);

• klachtenprocedures.

Dit is ook voor de aanbieders, die veelal regionaal opereren, wenselijk. Het draagt ook bij aan het 

streven om de administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden. 

€€€€

samenlevingsvoorzieningen

Preventie
Stimuleren

Actieve burgers

Tijdelijk 
regie verlies

Langdurig 
regie verlies

VangnetMaatwerk

Eigen kracht

15% 5%

Basis Maatwerk Vangnet

80%



46 

9.2 Inkoop: regisseursmodel

Er zijn diverse inkoopmodellen die gehanteerd kunnen worden om de inkoop vorm te geven. Voor 

de niet-specialistische zorg kiest het college voor verdere uitwerking van de inkoop via het regis-

seursmodel. Vanuit het regisseursmodel stelt de gemeente, volgens de methodiek van bestuurlijk 

aanbesteden, met een aantal mogelijke aanbieders een raamcontract op. Binnen deze raamcon-

tracten worden voorwaarden en tarieven vastgesteld van de ondersteuning die een zorgaanbieder 

levert. De coaches van het sociaal team maken gebruik van deze contracten bij het opstellen van 

een plan, als de voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn en er professionele zorg nodig 

is. Aanbieders worden gevraagd om innovatieve arrangementen te ontwikkelen voor veel voorko-

mende vragen (op basis van cliëntprofielen).

Inzicht in de cijfers van het huidig zorggebruik en de verdieping/analyse daarvan met aanbieders 

moet leiden tot een zo goed mogelijk ‘zorgaanbod’. Een goed aanbod speelt in op de zorgbehoefte 

van de inwoners van Delft. Daarnaast wordt overlap en versnippering in het zorgaanbod tegenge-

gaan.

9.3 Financieel

Op dit moment zijn de budgetten die in 2015 overgeheveld worden naar gemeenten voor uitvoe-

ring van de nieuwe taken nog niet bekend. Op basis van gegevens die bekend zijn via gemeente-

fondscirculaires en de concept-wetten is in de onderstaande tabel een concept financieel kader 

sociaal domein opgenomen. Dit is een raming van de cijfers; het Rijk heeft aangekondigd dat 

gemeenten over de budgetten voor de in 2015 nieuw uit te voeren taken geïnformeerd worden via 

de meicirculaire 2014. 

De verdeling van € 143 miljoen als volgt:

• Nieuwe taken sociaal domein  € 46 miljoen

• Bestaande taken sociaal domein € 43 miljoen

• WWB en bijz. bijstand  € 54 miljoen

Nieuwe taken

Bestaande taken sociaal domein

WWB en Bijz. Bijstand

Sociaal domein

43 mln

(30%)

54 mln

(38%)

46 mln

(32%)
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Het financieel kader is meer gedetailleerd weergegeven in het hierna volgende overzicht.

Financieel kader Sociaal domein  (indicatieve cijfers:  
rijksbudgetten met vertaling naar Delft) 2015 2016

* € 1.000.= 
2017

Sociaal deelfonds (incl. efficiencykortingen)

Jeugdzorg (nieuwe taak; stand decembercirculaire 2013) 18.767 17.399 16.617

Participatiewet (bestaande taken samengevoegd: re-inte-
gratie en SW, met nieuwe onderdelen; stand 4e nota van 
wijziging)

17.400 16.600 15.800

Wmo - begeleiding (nieuwe taak; stand 29-1-2014 VWS) 9.855 9.855 9.855

subtotaal sociaal deelfonds 46.022 43.854 42.272

Overige budgetten sociaal domein en rijksbezuinigingen

Wmo - individuele voorzieningen (bestaande taak, stand  
29-1-2014 VWS)

6.780 6.780 6.780

Wmo - opvang (bestaande taak, centrumgemeente functie 
DWO)

4.600 4.600 4.600

Wmo - Maatwerkvoorz. inkomenssteun chronisch zieken en 
gehandicapten (nieuwe taak, stand info VWS)

130 130 130

Wmo - beschermd wonen (centrumgemeente functie DWO*) 18.133 18.133 18.133

Wmo - overig (sociale teams, mantelzorgers, doventolk, 
uitvoeringsbudget; nieuwe taak, stand info VWS)

1.491 1.491 1.491

WWB - inkomensdeel (bestaande taak, stand voorlopige 
beschikking 2014 september 2013)

50.541 50.541 50.541

Bijzondere bijstand (bestaande taak, inclusief intensivering 
rijk waarvoor nog bestedingsvoorstel volgt)

3.559 3.569 3.559

Preventieve jeugdzorg (bestaande taak) 5.000 5.000 5.000

Overige bestaande taken in sociaal domein (in PB 2015 
wordt onderverdeling nader uitgewerkt)

7.000 7.000 7.000

Totaal Financieel kader Sociaal Domein  
(excl. uitvoeringskosten)

143.256 141.097 139.505

waarvan: sociaal deelfonds 46.022 43.854 42.272

waarvan: overig 97.234 97.244 97.234

De cijfers in bovenstaande tabel zijn voorlopig. Op basis van de meest actuele informatie van de 

rijksoverheid is per decentralisatie een inschatting gemaakt van het budget voor Delft. Ten op-

zichte van de tabel in de Programmabegroting 2014 financieel kader sociaal domein is het budget 

voor decentralisatie AWBZ naar beneden bijgesteld, omdat de persoonlijke verzorging volgens de 

huidige berichten niet naar de gemeenten overkomt. Daarnaast zijn nu ook budgetten opgenomen 

die (deels) al onderdeel uitmaken van de gemeentelijke begroting. Daarbij gaat het om de budget-

ten die vooral worden ingezet ten behoeve van de Wmo, jeugdzorg, participatiewet en WWB. 

De definitieve budgetten 2015 worden bepaald op basis van historische gegevens en opgenomen 

in de meicirculaire van het gemeentefonds. Voor alle decentralisaties zijn op dit moment nieuwe 

verdeelmodellen in ontwikkeling. Dit maakt dat de meerjarige verwachting van de budgetten voor 

Delft nog heel onzeker is. 

De onderstaande efficiencykortingen worden opgevangen binnen het totale financieel kader soci-

aal domein. Dit kader is de randvoorwaarde voor de invulling en vormgeving van de taken in het 

sociaal domein.
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Decentralisatie % Efficiencykorting

Jeugdzorg 4% in 2015, 
11% in 2016 
15% vanaf 2017

Wmo - begeleiding (AWBZ) 25% vanaf 2015

Wmo - huishoudelijke hulp (bestaande taak) 40% vanaf 2015

Participatiewet 25% vanaf 2015 op re-integratie, daarnaast toevoe-
ging budget voor re-integratie huidige Wajongers en 
‘SW’ers’. 
100% over 30 jaar afbouw sociale werkvoorziening. 

9.4 Sociaal deelfonds

Voor de taken op het gebied van werk, jeugd en zorg komt vanaf 2015 een ontschot budget via 

het sociaal deelfonds beschikbaar. Het budget in het sociaal deelfonds is vrij besteedbaar binnen 

het sociaal domein, de eerste drie jaar niet daarbuiten. In onderstaande figuur zijn de indicatieve 

bedragen voor Delft opgenomen en is te zien dat het inkomensdeel van de WWB (bijstandsuitke-

ringen) geen onderdeel uitmaakt van het sociaal deelfonds. 

Specifieke uitkering Sociaal deelfonds Algemene uitkering

Gemeentefonds

Algemene uitkering
€ 114

Jeugdzorg
€ 18,8 mln

Wmo (begeleiding, 5% 
persoonlijke verzorging)

€ 9,9 mln

Inkomensdeel
WWB

ca. € 50 mln

Participatiebudget
€ 17,4 mln

9.5 Nieuwe begrotingsindeling 

In de Programmabegroting 2014 is een Intermezzo opgenomen. Daarin is aangegeven dat de 

begroting voor het sociaal domein wordt herzien. Dit vanwege de bezuinigingen op de bestaan-

de taken en ter voorbereiding op de nieuwe taken. De huidige budgetten in het sociaal domein 

worden, waar mogelijk en relevant, ontschot en gebundeld. Door samenvoeging van budgetten 

kan ondanks de afname van het totaal beschikbare budget zoveel mogelijk bereikt worden voor de 

burgers van Delft (minder overhead en administratieve lasten). 
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Het voorstel is om de participatiesamenleving als één van de pijlers op te nemen in de program-

mabegroting 2015. In aansluiting op de Sociale Visie Delft wordt voor de pijler participatiesamen-

leving een onderverdeling naar drie doelstellingen voorgesteld.

Onderstaand is per doelstelling indicatief aangegeven welke onderdelen/producten er onder zul-

len vallen. Als de raad akkoord gaat met de voorgestelde indeling in drie doelstellingen, volgt in de 

Programmabegroting 2015 de volledige uitwerking.

De eerste doelstelling bevat alle basisvoorzieningen in de stad. Het doel hiervan is het stimuleren 

van actieve burgers en het bieden van goede samenlevingsvoorzieningen, zodat het grootste deel 

van de burgers geen verdere ondersteuning van de gemeente nodig heeft. 

  *)  vsv = voortijdig schoolverlaten; lob = loopbaan oriëntatie en begeleiding,  
oab = onderwijs achterstandenbeleid

De tweede en derde doelstelling richten zich op de maatwerkvoorzieningen voor de burgers die 

(tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. Gezien de financiële en inhoudelijke omvang van deze 

voorzieningen is het voorstel om een onderscheid te maken tussen de voorzieningen die gericht 

zijn op werk en economische zelfstandigheid en de voorzieningen gericht op (jeugd)zorg.

De komende periode wordt nader uitgewerkt welke voorzieningen benodigd zijn en in welke om-

vang. Op basis van de voorlopige inzichten in de financiën (tabel financieel kader sociaal domein) 

wordt een bestedingsplan voorbereid. De definitieve verdeling van middelen is uiteraard afhanke-

lijk van de definitieve budgetten die het Rijk verstrekt en van de definitieve wetsteksten.  

De beschikbare middelen zijn een belangrijk onderdeel in de voorbereiding op de nieuwe  

Preventieve jeugdhulp

Wonen, onderwijs en cultuur Burgerinitiatief en eigen kracht

Gezond en wel, incl. sport GGD Gem. maatschappelijke voorzieningen

Doelstelling 1: Een sterke samenleving 
(basis voorzieningen en goed sociaal klimaat)

Werk en re-integratietrajecten 

Participatieregelingen Armoedebestrijding

Inkomensverstrekking Schuldhulpverlening

Doelstelling 2: Werk en economische zelfstandigheid 
(maatwerk en vangnet)

Begeleiding en individuele verstrekkingen

Jeugdzorg Onderwijs (vsv/lob, oab, vervoer*)

Maatschappelijke opvang (Wmo)

Doelstelling 3: Ondersteuning en zorg 
(maatwerk en vangnet)
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verantwoordelijkheden, zeker omdat het financieel kader een randvoorwaarde is voor de verdere 

invulling en vormgeving van de taken. Voor de zomer zal de raad via de Kadernota deel II opnieuw 

worden geïnformeerd over de financiële stand van zaken. Daarbij zal ook ingegaan worden op de 

risico’s en de bijbehorende beheersmaatregelen, evenals op de manier waarop financiering van 

zorg kan plaatsvinden. 

In de conceptwetten wordt gesteld dat een persoonsgebonden budget niet meer aan de mensen 

zelf wordt overgemaakt, maar dat er sprake is van een zogenaamd trekkingsrecht waarbij de  

Sociale Verzekeringsbank de betalingen doet aan de zorgverlener. Daarnaast wordt ook de mo-

gelijkheid om inwoners een eigen bijdrage te laten betalen voor gebruik van voorzieningen de 

komende periode nader uitgewerkt en aan de raad voorgelegd in de Kadernota deel II.

9.6 Reserve sociaal domein

Om de risico’s in het sociaal domein op te kunnen vangen en binnen het financieel kader sociaal 

domein te blijven, is de vorming van een reserve Sociaal domein van belang. In de jaarrekening 

2013 zal een voorstel opgenomen worden om de reserve Sociaal domein te vormen door samen-

voeging van de bestaande reserves Wmo (reserve beleid en uitvoering) en het onderdeel WWB 

uit de Algemene reserve Financiering (totaalstand eind 2013 circa € 4,6 mln). De vorming van één 

reserve is van belang om het inzicht en de transparantie te vergroten en draagt ook bij aan de 

ontschotting binnen het sociaal domein. Daarnaast is de reserve ook bedoeld om incidentele voor-

bereidings- en frictiekosten in het sociaal domein te dekken. Het transitiebudget dat de rijksover-

heid in 2014 beschikbaar stelt, is slechts € 0,2 mln; dit is onvoldoende voor de kosten die gemaakt 

moeten worden om goed voorbereid te zijn op de nieuwe taken vanaf 2015. Vanwege de vele 

onzekerheden die er nog zijn rond de invoering gaan we op dit moment uit van een aanvullend ge-

meentelijk invoeringsbudget van € 0,5 mln in 2014. In de begrotingswijziging bij de gemeentelijke 

kaderbrief wordt een voorstel opgenomen om dit bedrag te onttrekken aan de te vormen reserve 

sociaal domein. 

9.7 Informatievoorziening

De maatschappelijke opgaven op het gebied van jeugd, zorg en werk vereisen intensieve samen-

werking tussen de maatschappelijke instellingen onder regie van de gemeente Delft. Dit vraagt 

om een effectieve informatiedeling of uitwisseling over het gezin tussen organisaties. Dit is tot op 

heden geen vanzelfsprekendheid. Elk domein en elke organisatie kennen hun eigen (wettelijke) 

kaders en heeft eigen ICT-oplossingen. De gegevensuitwisseling tussen gemeenten en partners 

in het sociaal domein vraagt om een gezamenlijke aanpak. Omdat we als gemeente minder te 

besteden krijgen, moeten we samen met andere gemeenten werken aan een nieuw ‘dienstverle-

ningsconcept’. Toegang tot de juiste informatie en samenwerking is daarbij essentieel.

Om dit te realiseren heeft Delft, in G32-verband, samen met KING gewerkt aan een Verkenning In-

formatievoorziening Sociaal Domein (VISD). Deze verkenning heeft geleid tot een referentiemodel 

waarin de complexiteit van de decentralisaties wordt teruggebracht tot een generiek proces. Op 

basis daarvan gaat Delft op het gebied van informatie inzetten op de volgende vier punten:
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• Centraal informatiepunt 

 De nieuwe werkwijze met een integrale intake en aanpak moet worden ondersteund met een 

passend informatiesysteem. Elders in het land zijn laagdrempelige applicaties ontwikkeld. Op 

basis van nadere analyse verwacht Delft begin 2014 een keuze te kunnen maken voor een 

applicatie dat het integrale klantbeeld ondersteunt, zodat de professionals in het loket en van 

de sociale teams in één oogopslag inzichtelijk hebben wat er speelt binnen een huishouden, en 

monitoring en bijsturing kan plaatvinden. 

• Toegang 

Onderwerpen die uitgewerkt moeten worden zijn: 

• Digitale dienstverlening; 

• Vraagverduidelijking: hulpmiddelen waarmee de burger op eigen kracht kan bepalen wat 

zijn vraag precies is;

• Kennisbank: een plek waar de burger informatie kan verkrijgen over een oplossing  

(eigen omgeving, voorliggende voorzieningen of uiteindelijk toeleiding naar een coachge-

sprek voor professionele ondersteuning).

• Inkoop 

 Toegang tot de juiste informatie van de gemeente en partners is essentieel. Daarom is het 

van groot belang dat hiermee rekening wordt gehouden bij de inkoop van diensten. Lokaal en 

regionaal moeten hiervoor de juiste afspraken over worden gemaakt.

• Sturing en bekostiging 

De gemeente Delft voert regie over de hele keten van partners in het sociaal domein. Dit vraag 

om een goede informatievoorziening over de totale keten. Met deze informatie wordt het 

sturen op geleverde diensten, financieel en kwalitatief, mogelijk gemaakt. Daarnaast wordt op 

basis van onderzoek en statistische gegevens een bijdrage geleverd aan het inzichtelijk maken 

van de aard en omvang van het gebruik van regelingen.
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10 Communicatie 

In 2013 is samen met sociale partners in Delft en met de gemeente Rijswijk een communicatiestra-

tegie opgesteld voor de verschillende doelgroepen, ook wel de vier P’s genoemd. De communica-

tie voor en met:

Partners gericht op kennisdelen, co-creëren en eenduidige communicatie.

Publiek   algemeen gericht op bewustwording en gedragsverandering van mensen met 

ondersteuningsvragen,  specifiek gericht op het bieden van handelingsperspectief 

en informatie.

Personeel  gericht op kennisdelen, taakinformatie en bewustwording.

Politiek   gericht op het uitdragen van de Sociale Visie Delft en bevorderen sociale innova-

tie.

De communicatiestrategie is vervolgens uitgewerkt in het creatief concept ‘Keerpunt, verder met 

elkaar’, met als doel eenduidig en herkenbaar te communiceren over de veranderingen in het 

sociaal domein. Het concept is zodanig van opzet dat zowel professionele partners, particuliere 

initiatieven als gemeente het kunnen aanwenden in hun communicatie. ‘Keerpunt, verder met 

elkaar’ is de drager van de communicatie in Delft over de veranderingen in het sociaal domein, 

waaraan onder andere een publiekscampagne is verbonden ter bewustwording bij en bekendheid 

bij personeel, publiek (Delft-breed, en zorgvragers specifiek), partners en politiek/bestuur. In no-

vember 2013 is het creatief concept positief ontvangen door het Sociaal Platform Delft. 

De uitstraling van het Keerpunt-concept is neutraal, zodat dit voor alle afzenders in het sociaal 

domein bruikbaar is. Passend binnen de regie-sturing van de gemeente nemen de maatschappe-

lijke partners in het sociaal domein zelf de communicatie met hun cliëntenbestand op zich, al dan 

niet gebruikmakend van Keerpunt. Keerpunt is daarin faciliterend als concept en bevordert de 

eenduidigheid. 

Uitvoering communicatiestrategie

• Campagne ‘Keerpunt, verder met elkaar’. 

• Opzetten en uitwerken van de communicatie via intranet, internet, werken aan een gezamenlij-

ke website. Hierbij allereerst alle beschikbare informatie delen (quick wins).

• Samenwerking met de partners verder uitbouwen en concretiseren.

Samenwerking H4 en uitvoering communicatiestrategie

Binnen de H4 wordt gewerkt aan een gezamenlijk communicatieplan. De gemeenten Rijswijk en 

Westland hebben hiervoor het gebruik van het Delftse concept ‘Keerpunt’ omarmd en gaan dit 

ook gebruiken. Met de gemeente Midden-Delftland is besluitvorming over gebruik van Keerpunt in 

voorbereiding. 

De communicatie in H4-verband en de publiekscampagne worden ingericht volgens het principe: 

regionaal wat kan, lokaal wat nodig is. Binnen de H4 zijn afspraken in ontwikkeling voor de ge-

meenschappelijke ontsluiting van informatie op internet voor alle doelgroepen en afstemming 

van de publiekscampagne binnen het Keerpunt-concept. In onderzoek is om de digitale nieuws-

brief van de gemeente Rijswijk te verbreden naar H4. Ook worden er afspraken gemaakt voor 

het gebruik van Keerpunt door maatschappelijke partners in het Sociaal Platform en particuliere 

initiatieven. 
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 Bijlage 1  Sociale visie en kernboodschap

Sociale visie

Het boekje Sociale Visie Delft 2014-2018 Verder met elkaar beschikbaar is voor het college en de 

raad.

De digitale versie is te vinden op www.delft.nl/keerpunt

Kernboodschap

Centraal in de Delftse sociale visie staan (het versterken van) de eigen kracht en mogelijkheden 

van alle burgers, om te kunnen ‘doen, meedoen en ertoe doen’ in onze participatiesamenleving. 

De kernboodschap van Delftse sociale visie is als volgt:

Delft kennisstad is een stad waar mensen graag willen wonen, werken en studeren. Een stad waar 

zorg en ontspanning in de buurt is. Een stad waar het veilig opgroeien is en mensen gezond ouder 

kunnen worden. Waar allerlei voorzieningen zijn om prettig en zelfstandig te kunnen wonen en 

leven. En waarin mensen voor elkaar zorgen, met een zeer betrokken naaste omgeving en vrijwilli-

gersnetwerk. Delft blijft daarin investeren. Ook in tijden van bezuinigen en hervormen. 

Iedereen wil een prettig leven. Voor veel mensen betekent dat: onafhankelijk zijn, zelf keuzes 

maken. En als er problemen zijn: die zelf oplossen. De meeste Delftenaren kunnen dat ook. Ook 

als het leven niet zo gladjes verloopt, kunnen mensen vaak nog heel veel zelf. En kunnen mensen 

wel wat hulp gebruiken? Dan staat de vraag centraal en blijven mensen zélf aan zet. Waar zijn zij 

daadwerkelijk mee geholpen? Welke hulp is (toch) nodig? Samen met familie, buren, vrijwilligers 

en mantelzorgers kan er vaak al veel worden opgelost. En meer specifieke hulp regelen we prak-

tisch en eenvoudig: met zo min mogelijk regels en loketten, en waar het kan in de buurt.

In Delft willen we dat mensen zo veel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. Daarvoor is de hele 

stad aan zet! Drie vragen zijn daarbij leidend: wat kan iemand zélf? Wat kan zijn of haar omge-

ving? Welke professionele hulp is daarbij nodig? Van iedereen die kan, is een bijdrage welkom.
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 Bijlage 2   Nadere informatie uit Regionaal 
Transitie Arrangement Jeugd 
Haaglanden

Zachte landing 

Het uitgangspunt van samenwerken tussen gemeenten, zorgaanbieders en de huidige finan-

ciers is gebaseerd op het principe van een zachte landing. Een zachte landing kan volgens de 9 

samenwerkende gemeenten in Haaglanden het best bereikt worden door zakelijk partnerschap. 

Dat betekent enerzijds een duidelijke zakelijke opdracht (inhoud en financiën) en anderzijds een 

gezamenlijk proces van aanbieders en gemeenten. Een zakelijke opdracht betekent dat gemeen-

ten heldere beoogde resultaten (w.o. taakstelling en beleidsintenties) en randvoorwaarden (w.o. 

kwaliteit, geen wachtlijsten, etc.) formuleren waaraan de aanbieders moeten voldoen. Daarnaast 

wordt een gezamenlijk proces ingericht waarin gemeenten en aanbieders als partners samenwer-

ken aan de veranderingen. 

Zakelijke opdracht 

Binnen het partnerschap formuleren de gemeenten hun wensen en randvoorwaarden als zakelij-

ke opdracht. Deze zakelijke opdracht bestaat uit drie elementen: inhoudelijk beoogde resultaten, 

financiële beoogde resultaten en randvoorwaarden.

Zachte landing

Opdrachtgever-/opdrachtnemerschap

Sturing op inhoudelijke kaders: 
zakelijke opdracht 

Gezamenlijk proces

Randvoorwaarden

Inhoud en financiën

Beoogde resultaten

Partnerschap

Proces
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 Bijlage 3   Inhoudelijke vraagstukken en stu-
ringsvraagstukken

Sociale visie en uitgangspunten ISD

Inhoudelijke vraagstukken

Participatiewet Wmo/AWBZ Jeugdzorg

Eigen kracht en netwerkversterking

Tegenprestatie/wederkerigheid

Toegang, loketten en sociale teams

Vervoer

Dagbesteding

Cliëntenparticipatie

Persoonsgebondenbudget

Scheiden van wonen en zorg

Informele ondersteuning

Armoedebeleid

Gezond en Wel

Sociale visie en uitgangspunten ISD

Sturingsvraagstukken

Participatiewet Wmo/AWBZ Jeugdzorg

Aard en omvang gebruik en uitgaven

Sturing en bekostiging/inkoop/subsidies

Samenwerking zakelijk partnerschap

Regionale samenwerking

Communicatie

Juridische zaken

Informatievoorziening

Professionele capaciteit
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 Bijlage 4  Spoorboekje drie decentralisaties 
en Innovatie Sociaal Domein

De planning van de wetsbehandeling is als volgt:

Raad van State Wetsvoorstel naar 
Tweede Kamer

Wetsvoorstel naar 
Eerste Kamer

Ingangsdatum

AWBZ/Wmo September 2013 1e kwartaal 2014 Voorjaar 2014 1 januari 2015

Jeugd Voorjaar 2013 September 2013 Najaar 2013 1 januari 2015

Participatie Oktober 2013 November 2013 Maart 2014 1 januari 2015

Passend  
Onderwijs

Al behandeld Al behandeld Vastgesteld in
oktober 2012

1 augustus 2014

Voor de AWBZ/Wmo is de planning als volgt: 

AWBZ/Wmo

Product Omschrijving Door wie Planning Opmerking

Visie op zorg VWS  
beschikbaar

Landelijk 1e kw 2013

Regionale inventarisatie 
nieuwe cliënt- groepen

Regionale samen-
werking DWO

2e kw 2013

Opleveren regionaal  
vervoersonderzoek

Regionale samen-
werking DWO
Stuurgroep ISD 

sept 2013

8 okt 2013

Doorontwikkelen  
vernieuwing begeleiding 

Regionale samen-
werking DWO

2013 e.v.

Kadernota ISD 2014-2018, 
deel I 

Vaststellen door  
gemeenteraad

1e kw 2014 ISD-breed

Plan van aanpak  
inkoopproces 

Vaststellen door  
gemeenteraad

1e kw 2014 ISD-breed

Gunning en contracten College 3e kw 2014

Advies en Meldpunt  
Huiselijk geweld en  
Kindermishandeling

Geformuleerde visie 
toesturen aan  
gemeenteraad

Vaststellen door  
gemeenteraad

Medio 2014

Kadernota ISD deel II Vaststellen door  
gemeenteraad

25 sept 2014

Verordening Vaststellen door  
gemeenteraad

4e kw 2014

Resultaten inkoop 2015 Informeren  
gemeenteraad

4e kw 2014

Ingangsdatum nieuwe wet: 1 januari 2015
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Voor de Jeugdwet is de planning als volgt:

Jeugdwet

Product Omschrijving Door wie Planning Opmerking

Startnotitie en uitgangs-
punten transitie Jeugdzorg

Regionale  
samenwerking H9

1e kw 2013

Pilots en proeftuinen voor-
bereiden, zoals specialis-
tenpool

Regionale  
samenwerking H9

1e kw 2013 Specialis-
ten-pool 
wordt ISD-
breed 

Samenwerkings-scenario’s 
en financiële consequen-
ties decentralisatie

Regionale  
samenwerking H9

April 2013

Visie t.a.v. zorg voor jeugd Regionale  
samenwerking H9

April 2013

Bestuurlijk akkoord op 
veranderagenda 

Regionale  
samenwerking H9

April 2013

Werkplan regionale samen-
werking relatie onderwijs 
en jeugdzorg

Regionale  
samenwerking H9

April 2013

Samenwerking in de regio Informeren gemeen-
teraden H9

Juni 2013

Vaststellen regionale tran-
sitiearrangementen

Afspraken over 
continuïteit van zorg, 
bekostigen en sturing. 
Het gaat hier over de 
zware gespecialiseerde 
jeugdzorg.

Regionale samen-
werking H9 College  
29 okt

29 okt 2013 Mogelijk ook 
een arrange-
ment voor de 
zware gespe-
ciali-seerde 
AWBZ-zorg

Regionale Transitie  
Arrangementen 

 Informeren  
gemeenteraden H9

Nov 2013

Toegang jeugdzorg Implementatie toegang 
tot jeugdzorg in de 
sociale teams

Lokaal Heel 2014

Specialistenpool Implementatie specia-
listenpool, voor jeugd 
maar ook voor andere 
ondersteuning

Regionale  
samenwerking H9

Heel 2014 ISD-breed

Vaststellen begroting 2014 Regionale  
samenwerking H9

4e kw 2013

Kadernota ISD 2014-2018, 
deel I 

Vaststellen door  
gemeenteraad 

1e kw 2014 ISD-breed

Plan van aanpak inkoop-
proces en bestek

Vaststellen door  
gemeenteraad

1e kw 2014 ISD-breed

Afspraken over bekosti-
ging en financiering

Regionale  
samenwerking H9

1e kw 2014

Afspraken over gezamen-
lijke infrastructuur

Moment van besluitvor-
ming in gemeenteraden 
wordt bepaald in het 1e 
kw 2014

Regionale  
samenwerking H9

Gunning en contracten College 3e kw 2014

Kadernota ISD deel II Vaststellen door  
gemeenteraad

25 sept 2014

Vaststellen meerjarig be-
leidsplan (2015 – 2019) 

Vaststellen door  
gemeenteraad

4e kw 2014

Verordening Vaststellen door  
gemeenteraad

4e kw 2014

Uitvoeringsplan 2015  Regionale  
samenwerking H9

4e kw 2014

Ingangsdatum nieuwe wet: 1 januari 2015
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Voor de Participatiewet is de planning als volgt: 

Participatiewet

Product Omschrijving Door wie Planning Opmerking

Kadernota ISD deel I Vaststellen door  
gemeenteraad

1e kw 2014 ISD-breed

Opstellen projectplan MT 1e kw 2014

Re-integratieverordening Vaststellen door  
gemeenteraad

4e kw 2014

Kadernota ISD deel II Vaststellen door  
gemeenteraad

25 sept 2014

Beleidskader  
Participatiewet

Vaststellen door  
gemeenteraad

4e kw 2014

Verordening Vaststellen door  
gemeenteraad

4e kw 2014

Ingangsdatum nieuwe wet: 1 januari 2015

Voor het Passend Onderwijs is de planning als volgt: 

Passend Onderwijs

Product Omschrijving Door wie Planning Opmerking

Basisinformatie in beeld Inzicht in speelveld, 
kengetallen, inhoudelij-
ke agenda en overleg-
structuur

Gemeente en  
schoolbesturen

2e kw 2013

Realisatie bestuurlijke 
inrichting samenwerkings-
verbanden 

Onderwijs 1 nov 2013

Ondersteuningsplan en 
plan van aanpak voor 
po*), vo en po-reforma-
torisch

Overeenkomen onder-
steuningsplan en plan 
van aanpak 

Samenwerkings-
verbanden en  
gemeente (College)

13 januari 
2014

Is gebeurd

Ondersteuningsplan en 
plan van aanpak voor po, 
vo en po-reformatorisch 
door de Ondersteunings-
planraad

Als de Ondersteu-
ningsplanraad 
instemt kunnen 
de samenwerkings-
verbanden de plannen 
vaststellen.

Samenwerkings-
verbanden

Voor 1 mei 
2014

Ondersteuningsplan  
indienen bij Inspectie

Samenwerkings-
verbanden po, vo en 
po-reformatorisch

Voor 1 mei 
2014

Ingangsdatum zorgplicht Ondersteuningsstruc-
tuur onderwijs en ge-
meente is geïntegreerd

Samenwerkings-
verbanden en  
gemeente

1 aug 2014

Inpassing van lwoo en 
Ondersteuningsplanraad

Onderwijs in afstem-
ming met gemeente = 
onderdeel van plan van 
aanpak

1 aug 2015 Verwachte in-
werkingtreding 
van de wet

Nieuwe bekostigingssys-
tematiek; verevening tot 
2020

Start 1 aug 
2015

Afronding verevening 1 aug 2020

*) po = primair onderwijs; vo = voortgezet onderwijs
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 Bijlage 5  Leeswijzer bij de Kadernota ISD  
2014 – 2018, deel I

In deze leeswijzer is per hoofdstuk aangegeven welke onderwerpen nog niet eerder door de raad 

zijn besproken of vastgesteld.

Hoofdstuk 4  Toegang tot ondersteuning

1  Toegang heeft vier functionaliteiten 

Toegang heeft de volgende 4 functionaliteiten: 

• informatie en advies

• vraagverheldering

• bieden van lichte ondersteuning en 

• toeleiden naar zwaardere en/of specialistische zorg en ondersteuning.

Zie: Nota Toegang Jeugd, § 2, vastgesteld door het College op 21 januari 2014. 

2 Op weg naar één loket 

De één loket-gedachte wordt stapsgewijs gerealiseerd: van drie afzonderlijke decentralisaties naar 

ISD-breed en alle leeftijden jaar. Dit betekent voor 2014 dat:

• er per decentralisatie wordt uitgewerkt wat er nodig is om de toegang per 2015 geregeld te 

hebben;

• dit gebeurt in onderlinge afstemming om zoveel als mogelijk de toegang per decentralisatie op 

elkaar aan te laten sluiten;

• er een visie wordt ontwikkeld hoe de ISD-brede en integrale toegang er voor Delft per 2016 

uitziet en hoe we hier komen.

Zie: Nota Toegang Jeugd, § 2, vastgesteld door College op 21 januari 2014.

3 Eenvoudige manier van toekenning van ondersteuning 

We werken toe aan een zo eenvoudige manier van toekennen van ondersteuning die de huidige 

manier van indicatiestelling kan vervangen. Aansluitend bij de sociale visie willen we vraaggericht 

werken, maar ook de administratieve lasten terugdringen. In Kadernota deel II komen we met een 

voorstel hierover.

Zie: Kadernota ISD 2014 – 2018, deel I, § 4.3, vastgesteld door College op 11 februari 2014.

4 Eenvoud in informatie 

We werken toe naar koppeling, standaardisering en eenduidigheid in de gegevensverzameling en 

sturingsinformatie.

Zie: Kadernota ISD 2014 – 2018, deel I, § 4.6, vastgesteld door college op 11 februari 2014.
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Hoofdstuk 5 ABWZ-Wmo

5 Dagbesteding

• Er wordt zoveel mogelijk ingezet op eigen kracht en de mensen zoveel mogelijk te laten aan-

sluiten bij algemene voorzieningen en activiteiten die bewoners in de wijk organiseren.

• Alleen voor groepen die (nog) geen perspectief hebben op werk of de pensioengerechtigde 

leeftijd hebben én te maken hebben met zware, complexe problematiek, blijven specifieke vor-

men van dagbesteding bestaan. Dit betreffen mensen met zware lichamelijke, psychiatrische, 

psychogeriatrische of verstandelijke beperkingen en de OGGZ-doelgroep.

Zie: Kadernota ISD 2014 – 2018, deel I, § 5.5, vastgesteld door college op 11 februari 2014.

Hoofdstuk 8  Regionale samenwerking

6 (Regionale) Bestuurlijke tafel Sociaal Domein 

Voor het bestuurlijk overleg en afstemming op niveau van H9 wordt voorgesteld te komen tot 

een bestuurlijke tafel sociaal domein. Dit bestuurlijk overleg kan tevens het opdrachtgeverschap 

vervullen met betrekking tot regionale inkoop van specialistische zorg.

Zie: Kadernota ISD 2014 – 2018, deel I, § 5.5, vastgesteld door college op 11 februari 2014.

Hoofdstuk 9  Sturing en bekostiging

7 Innovatie-agenda Jeugd 2014 – 2017
De H9-gemeenten en partners in de Jeugd werken de komende vier jaar samen om de bezuinigin-

gen te realiseren en te werken aan de innovatie van de jeugdzorg.

Basis hiervoor is gelegd in Regionaal Transitie Arrangement, oktober 2013, vastgesteld in het  

College van 26 november 2013 en in Commissie Samenleving en Volkshuisvesting besproken op  

21 januari 2014.

Innovatie-agenda is nog onderwerp van gesprek in de regio, en gepland voor maart 2014 in het 

college.

8  Inkoop

Ten aanzien van de organisatie van de inkoop zijn in H9 verband de volgende afspraken gemaakt:

• de gemeenten werken met één systematiek voor inkoop en opdrachtgeverschap

• de gemeenten gaan de specialistische jeugdzorg gezamenlijk inkopen via zelfstandig  

inkoopbureau H9



62 

Voor de lokale inkoop hebben we de voorkeur voor het inkopen volgens het regisseursmodel.

Zie: Regionaal Transitie Arrangement, oktober 2013, vastgesteld in het college van 26 november 

2013 en in Commissie Samenleving en Volkshuisvesting besproken op 21 januari 2014.

9 Begrotingsindeling

De Participatiesamenleving wordt als pijler opgenomen in de programmabegroting 2015. In aan-

sluiting op de sociale visie wordt een onderverdeling naar drie doelstellingen voorgesteld: 

A Sterke samenleving

B Werk en economische zelfstandigheid

C Ondersteuning en zorg 

Gebaseerd op het Intermezzo Programmabegroting 2014 – 2017, vastgesteld door de Raad op 

7 november 2013.

10 Reserve sociaal domein

Om de risico’s in het sociaal domein op te kunnen vangen en binnen het financieel kader sociaal 

domein te blijven is de aanwezigheid van een reserve sociaal domein van belang. . In de jaarreke-

ning 2013 zal een voorstel aan de raad opgenomen worden om de reserve sociaal te vormen door 

samenvoeging van de bestaande reserves op de betreffende terreinen.

Aangekondigd in het Intermezzo Programmabegroting 2014 – 2017, vastgesteld door de Raad op  

7 november 2013.

Bijlage bij leeswijzer

De Kadernota is grotendeels gebaseerd op besluiten die al eerder door college en/of raad zijn 

genomen. De belangrijkste documenten zijn:

 

• Sociale Visie Delft, college 3 juli 2012, verstuurd naar de raad op 6 maart 2013 als onderdeel 

van de Wijknota 2.0 en de geactualiseerde Sociale Visie Delft ‘Verder met elkaar’ 2014 – 2018, 

stuurgroep 17 december 2013.

• Kaders frontlijnsturing, Onderdeel van de Wijknota 2.0, college 11 december 2012. 

• Kadernota Lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016, college 3 juni 2013 , per brief aan de raad op

• 7 juni 2013 Uitvoeringsnotitie Gezond en Wel, per brief aan de raad op 18 juli 2013. 

• Raadsbrief Delftse aanpak ISD, college 3 september 2013.

• Kader wederkerigheid en tegenprestatie, een win-win-win situatie, college 8 oktober 2013, 

verstuurd naar de raad op 17 oktober 2013.

• Voortgangsrapportage Drie decentralisaties en sociale innovatie, college 8 oktober 2013,  

verstuurd naar de raad op 10 oktober 2013. 

• Regionale samenwerking H9 op het gebied van jeugd/RTA, college 29 oktober 2013,  

per brief aan de raad op 27 november 2013.

• Programmabegroting 2014 – 2017, Intermezzo: Transitie sociaal domein, raad 7 november 2013.

• Samenwerking H4, Plan van aanpak Regionale samenwerking H4, college 17 december 2013, 

per brief aan de raad op 24 januari 2014. 
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• Passend onderwijs, Overeenkomst tussen drie samenwerkingsverbanden in het onderwijs en 

de gemeente Delft, college 14 januari 2014.

• Begroting 2014 Werkbedrijf inclusief prestatieovereenkomst, college 14 januari 2014.

• Definitief besluit oprichting Werkbedrijf, college 14 januari 2014, verstuurd naar de raad op  

16 januari 2014.

• Notitie Toegang Jeugd, college 21 januari 2014.

In april en oktober 2013 is de commissie in gesprek gegaan met ambtelijke organisatie en maat-

schappelijke partners over de stand van zaken en voorbereiding van de drie decentralisaties en 

de innovatie van het sociaal domein. Met het vaststellen van de voortgangsrapportages heeft de 

commissie ingestemd met de Sociale Visie en de aangegeven uitwerkingsrichting voor innovatie 

van het sociaal domein.
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Deze uitgave is een geredigeerde versie op basis van de Kadernota Innovatie Sociaal Domein 2014 – 2018, 

deel I zoals deze door de gemeenteraad op 6 maart 2014 vastgesteld.

Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen in aangebracht. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De geredi-

geerde versie is door het college vastgesteld op 25 maart 2014.
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