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Aanleiding: waarom een uitvoeringsprogramma sociaal domein? 

In april 2019 is het beleidskader sociaal domein vastgesteld door de gemeenteraden van 

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Gezien de financiële situatie van de gemeenten destijds, bevatte 

het beleidskader naast inhoudelijk beleid ook een aantal korte en lange termijn 

maatregelen/inspanningen met financiële taakstellingen. De korte termijn bezuinigingen op diverse 

terreinen zijn in 2019 en 2020 gerealiseerd. Tegelijkertijd ontstond in 2020, voornamelijk door het 

groeiend beroep op Wmo-ondersteuning mede als gevolg van rijksbeleid, opnieuw een financieel 

tekort op het lopende jaar. Dit leidde tot een organisatie-brede inventarisatie van ombuigingen 

waarover de gemeenteraden in november 2020 hebben besloten.  

 

Nu, begin 2021, willen wij de inspanningen die voortkomen uit wettelijke wijzigingen, uit het 

beleidskader sociaal domein én als gevolg van de besluitvorming over de ombuigingen per 2021 als 

programma uitvoeren. Daarom is dit uitvoeringsprogramma opgesteld. Hiermee brengen wij 

samenhang aan in onze inspanningen. De door de gemeenteraden vastgestelde kaders, 

beleidsinhoudelijk en financieel, zijn hierin leidend. Wij beperken ons in dit uitvoeringsplan tot de 

inspanningen met een hoge impact op onze inwoners, maatschappelijke partners én onze 

gemeentelijke organisatie.  

 

Missie, ambitie en strategische doelen uit het beleidskader 

sociaal domein  
Wij willen gemeenten zijn die goede ondersteuning en zorg bieden aan inwoners die dat niet zelf 

kunnen. We willen dat er in alle dorpen ruimte is voor andere voorzieningen dan alleen individuele 

hulp/ondersteuning. Maar we willen ook financieel gezond zijn. Om dat te realiseren, werken we 

volgens onze missie, doelstellingen, uitgangspunten en taakstellingen. Die zijn vastgesteld in het 

beleidskader sociaal domein, de onderwijsbeleidsplannen en begrotingen 2021.  

Missie (beleidskader sociaal domein) 

De inzet binnen het sociaal domein draagt bij aan de vitaliteit en zelfredzaamheid van al onze 

inwoners. Wanneer een inwoner dit (tijdelijk) niet zelf kan, staan wij voor resultaatgerichte en 

kwalitatief goede ondersteuning en zorg. 

Ambitie 

Over vijf jaar willen wij dat onze inwoners in het brede sociaal domein in staat zijn om zich veilig en 

gezond te kunnen ontwikkelen, zelfstandig te leven en betekenisvol deel te nemen aan onze 

samenleving. Om dat te bereiken werken wij samen met inwoners en partners (o.a. scholen, GGD, 

werkgevers en zorgaanbieders). Zo draagt iedereen bij aan onze ambitie. 

Strategische doelen (beleidskader sociaal domein) 
1. Fysiek en mentaal zo gezond mogelijk 

2. Inwoners hebben financiële rust en passend werk, danwel een zinvolle bezigheid 

3. Inwoners zijn weerbaar in een veilige omgeving 

4. In ons gebied is de leefbaarheid behouden en versterkt 

 

 

 

 

 



 

Om deze strategische doelen te verwezenlijken werken wij volgens 3 sporen, waarbinnen de 

inspanningen uit het beleidskader sociaal domein een plek hebben. 

Spoor 1 Sociale basis versterken 

Wij werken aan een sterke sociale basis in onze dorpen. Een plek in elk dorp van onze gemeente waar inwoners 

elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen bij vragen over bijvoorbeeld financiën, ontwikkeling en gezondheid. Wij 
faciliteren voorzieningen voor ontmoeting en activering in de buurt. Wij willen bijdragen aan preventieve activiteiten 
om gezondheid, financiële rust en veiligheid te stimuleren. 

 

Spoor 2 Passende oplossing bij ondersteuningsvragen 

Wanneer inwoners een ondersteuningsvraag hebben, gaan wij samen met hen aan de slag met het antwoord. Dat 

doen we waar nodig samen met (inzet van) professionals uit de zorg, het onderwijs en veiligheid. Wij treden daarin 
op als partner van bijvoorbeeld huisartsen, GGD en begeleiders op scholen. Bij elke hulpvraag starten wij altijd met 

het zoeken naar oplossingen bij de inwoner zelf, zijn of haar netwerk en de vrij toegankelijke voorzieningen in de 
buurt. 

 

Spoor 3 Goede resultaten bij geboden zorg en ondersteuning 
Wij organiseren goede specialistische hulp. Dat doen we met onze zorgaanbieders als partners om dit optimaal te 
organiseren. Onze bijdrage bestaat uit het organiseren van goede (hoog-)specialistische hulp voor gezinnen en 

inwoners die zorg nodig hebben. Er blijft altijd een deel van onze inwoners die, ook met een goede sociale basis en 

optimale lichte hulp, tijdelijk of structureel moeten worden ondersteund. Bijvoorbeeld richting werk, activering, of 
bij dagelijkse handelingen. Samen met onze partners hebben wij de verantwoordelijkheid om zorg en 
ondersteuning efficiënt in te zetten. 

 

Inspanningen in 2021 en 2022 om dit te bereiken 
We beperken ons, zoals genoemd bij de aanleiding, hier tot de inspanningen die voor onze inwoners, 

maatschappelijke organisaties en de gemeentelijke organisatie een grote impact hebben. 

Spoor 1 Sociale basis versterken 

‣ Vaststellen van visie op onze sociale basis en nadere regelgeving voor financiering van bijvoorbeeld 

welzijnswerk, mantelzorgondersteuning, maatjesprojecten e.d. 

Spoor 2 Passende oplossing bij ondersteuningsvragen 

‣ Doorontwikkelen van onze gebiedsteams in kostenbewust handelen met o.a. een hoogwaardige 

toegang (uniforme en kwalitatieve afhandeling van een ondersteuningsvraag in het sociaal domein), 

datagerichte sturing en kaders aan de door gebiedsteams eigen geboden ondersteuning; 

‣ Vaststellen beleidsplan Participatiewet (tevens betrekking op sporen 1 en 3); 

‣ Implementeren van nieuwe Wet inburgering (tevens betrekking op sporen 1 en 3). 

Spoor 3 Goede resultaten bij geboden zorg en ondersteuning 

‣ Ontwikkelen van regiovisie op (specialistische) jeugdhulp en nieuwe inkoop per 2022; 

‣ Implementeren van de decentralisatie beschermd wonen (uitgestelde naar 2023) en inkoop 2022; 

‣ Ontwikkelen van inkoopstrategie Wmo/Participatiewet en pilots anders inkopen;  

‣ Kruidhof Achtkarspelen: onderzoek tot gemeentelijk participatiebedrijf en financiële taakstelling, 

september oplevering en besluiten tot vervolg; 

‣ Evalueren van Jobinder en besluiten over vervolg; 

‣ Aanpassen van onze minimaregelingen. 



 

Samenhang tussen de sporen en inspanningen 

In onderstaand overzicht is de onderlinge samenhang weergegeven van de verschillende 

inspanningen. Uiteraard bestaat er meer samenhang dan de “getrokken lijnen”, de lijnen zijn 

getrokken waar er directe invloed is van de ene inspanning op de andere. 

Belangrijk om te beseffen is hoe de vele inspanningen direct effect hebben op de manier waarop onze 

gebiedsteams werken. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen de gebiedsteams en de 

projectleiders, in de programmastructuur binnen de gemeentelijke organisatie wordt dit geborgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Planning van de inspanningen voor de gemeenteraden in 2021 

Onderstaand is van de inspanningen weergegeven wanneer de gemeenteraad geïnformeerd wordt 

en/of een voorstel zal ontvangen. 

 

* In Tytsjerksteradiel is de standaard volgorde voor de beleidsstukken informerend, opiniërend en 
besluitvormend. Deze 3 stappen zijn waar van toepassing opgenomen in het overzicht. De besluitvormende 
maand is voor beide gemeenten gelijk. 

 

Evaluatie januari 2022 en nieuw beleidskader 

In de planning ligt de focus op de resultaten die in 2021 en begin 2022 zullen worden opgeleverd. De 

voortgang van het uitvoeringsprogramma zal in januari 2022 worden geëvalueerd met de betrokken 

portefeuillehouders.  

In het tweede kwartaal van 2022 zal een startnotitie worden aangeboden met het proces om te 

komen tot een nieuw beleidskader. Hierin kunnen de coalitieakkoorden t.z.t. worden meegenomen. 


