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Underwerp 

Nalevingsvisie Sociaal Domein 

 
 

Wy stelle jo foar te besluten om: 

1. De Nalevingsvisie Sociaal Domein “Naleving met Zorg en Vertrouwen”, waarbij 

rekening is gehouden met het advies dat door de Cliëntenraad/WMO-raad is 

uitgebracht, vast te stellen.  
 

 

Koarte gearfetting 

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan 

langdurig zieken en ouderen. Met de overdracht van deze verantwoordelijkheden ontstaat 

ook de uitdaging om het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving, naast de 

Participatiewet, ook binnen de Jeugdwet en de WMO 2015 te borgen. Hiervoor dient een 

nalevingsvisie (beleidskader) te worden vastgesteld.   

 

Foech ried/kolleezje: 

Beleidskaders dienen door de raad te worden vastgesteld.  

 

Ynlieding 

In 2015 is er een omvangrijke stelselwijziging doorgevoerd in het Sociaal Domein. 

Gemeenten zijn vanaf dit moment verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg 

aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben de gemeenten 

overgenomen van de Rijksoverheid. Met de overdracht van deze verantwoordelijkheden 

ontstaat ook de uitdaging om het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving binnen de 

Jeugdwet en de WMO 2015 te borgen. Dit onderdeel wordt binnen de Participatiewet al 

langere tijd uitgevoerd, maar is voor de Jeugdwet en de WMO 2015 een nieuw fenomeen.  

 

In het visiedocument wordt aangegeven waar we in het kader hiervan met de inwoners naar 

toe willen en welk proces we daarvoor willen volgen. Het effect dat we met de inwoner willen 

bereiken is hierbij leidend. Dit is geheel in lijn met de uitgangspunten van het “omgekeerde 

denken”. Dit wil zeggen dat er van geval tot geval wordt beoordeeld wat voor het herstel van 

de rechtmatige situatie de beste oplossing is. Hierbij wordt meer vanuit de mens en minder 

vanuit de regels gedacht. Zoals reeds gebruikelijk in de participatiewet, richten de 
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inspanningen zich met name op de preventie, oftewel het voorkomen dat onrechtmatige 

verstrekkingen plaatsvinden.   

 

Te berikken effekt 

Met het visiedocument willen we nalevingsgedrag door inwoners bevorderen ter voorkoming 

van oneigenlijk gebruik, danwel misbruik van regelingen. Tevens willen we voorkomen dat 

inwoners en zorgaanbieders door (on)bewuste regelovertreding in de problemen komen en 

dat gemeenschapsgeld onrechtmatig wordt besteed. Door een duidelijke visie op naleving en 

het er naar handelen door de gemeente wordt tevens bereikt dat het beeld van willekeur 

wordt voorkomen. 
 

Arguminten 

1. Het is belangrijk dat er Sociaal Domein-breed een visie omtrent de naleving wordt 

geformuleerd  

Naleving is een bekend fenomeen binnen de Participatiewet. Een één op één uitrol naar 

de andere domeinen is vanwege de afwijkende regelgeving niet mogelijk, zodat naleving 

Sociaal Domein-breed opnieuw moet worden opgezet.  

 

2. Naleving is essentieel  

Om het maatschappelijke draagvlak voor de voorzieningen binnen het Sociaal Domein in 

stand te houden is het van belang dat de gemeente op een geloofwaardige manier de 

rechtmatigheid bewaakt. Daarnaast zijn de gemeentelijke financiën in hoge mate gebaat 

bij een rechtmatige verstrekking van voorzieningen binnen het Sociaal Domein. Daar 

komt nog bij dat het ontbreken van een helder nalevingsbeleid nadelig zal werken als bij 

een tekort op de budgetten (waar mogelijk) een beroep moet worden gedaan op 

aanvullende financieringsbronnen van het rijk. 

 

Alternativen 

Het alternatief is het voortgaan op de oorspronkelijke weg en nalevings-inspanningen te 

beperken tot de Participatiewet. 

 

Finânsjes 

n.v.t. 

 
Ynwenners- en oerheidspartisipaasje 

De Cliëntenraad en de WMO-raad zijn om advies gevraagd en zij hebben in gezamenlijkheid 

een positief advies uitgebracht. Wel vraagt men met name aandacht voor de aanpak van 

zorgfraude door aanbieders. Voorts heeft men een aantal suggesties en aanreikingen gedaan, 

waarop het college als in de bijlage 3 gereageerd heeft.  

 

Kommunikaasje 

Nadat de nalevingsvisie is vastgesteld worden de aan naleving gekoppelde verordeningen en 

beleidsregels opnieuw beoordeeld en desnoods opnieuw vastgesteld. Op dat moment dient 

het communicatietraject te worden ingezet.    

 

Yntegraliteit 

De Nalevingsvisie Sociaal Domein is tot stand gekomen in overleg met alle betrokkenen en 

geledingen binnen de organisaties. 

 

Previnsje 

De Nalevingsvisie Sociaal Domein is ingestoken vanuit een oogpunt van preventie, zoals dat 

binnen de Participatiewet ook al het geval is.  
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Gearwurking 

In de gemeente Tytsjerksteradiel ligt eenzelfde Nalevingsvisie ter besluitvorming voor.  

 

Ferfolchtrajekt 

Na vaststelling van de Nalevingsvisie zullen de daaraan gekoppelde verordeningen en 

beleidsregels opnieuw worden beoordeeld en desnoods opnieuw worden vastgesteld. 

 

Evaluaasje 

De Nalevingsvisie heeft een looptijd van 2021 tot 2025. In de loop van 2024 zal een evaluatie 

plaatsvinden.  
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het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, 

 

secretaris, 

 

dhr. mr. M.P. de Jong 

 

 

burgemeester, 

 

dhr. mr. O.F. Brouwer 

 

 

 

 



 
 

 

 

Riedsbeslút  

 

 

De raad van de gemeente Achtkarspelen; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. Datum (vult 

griffie in), 

punt nr.: @; 

 

 

Beslút: 

 

De Nalevingsvisie Sociaal Domein “Naleving met Zorg en Vertrouwen”, waarbij rekening 

is gehouden met het advies dat door de Cliëntenraad/WMO-raad is uitgebracht, vast te 

stellen.  

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 

de raad van de gemeente Achtkarspelen van  

Datum. 

 

 

 

De griffier, 

 

 

 

Mevr. R. de Vries 

 

 

De voorzitter, 

 

 

 

Dhr. mr. O.F. Brouwer 

 

 

 

 
 


