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ONDERWERP
Ontwikkelagenda Sociaal Domein – schriftelijke inspraakronde

Geachte raadsleden,

Op 7 april 2020 stond een informatieve bijeenkomst over het concept van de Ontwikkelagenda
Sociaal Domein gepland. Deze bijeenkomst is in verband met de maatregelen van de 
Rijksoverheid komen te vervallen. 

Tijdens de commissie van 6 februari 2020 is vanuit de raad de behoefte aangegeven aan een 
extra ‘benen op tafel sessie’. Nu deze niet in fysieke vorm door kan gaan, zijn we op zoek 
gegaan naar een alternatief. 

Gezien de oplopende tekorten en het traject met artikel 12 inspecteur is het namelijk niet 
wenselijk de besluitvorming over de Ontwikkelagenda uit te stellen. Voor de vaststelling van de 
Ontwikkelagenda Sociaal Domein houden we vast aan de huidige planning voor behandeling 
in de besluitenraad van 2 juli. Om, samen met de uitvoerende partijen, tot verdere uitwerking in 
een Uitvoeringsprogramma te komen, zijn door de raad vastgestelde kaders namelijk van 
groot belang.

Als alternatief voor de informatieve bijeenkomst, willen wij u in de gelegenheid stellen om de 
concept Ontwikkelagenda schriftelijk van inhoudelijke input te voorzien. Het betreft hier de 
versie die, voor al onze inwoners, in de inspraak heeft gelegen van 19 februari tot en met 1 
april 2020.

Bij deze brief ontvangt u van ons:
- Presentatie Ontwikkelagenda Domein (toegankelijke versie);
- Concept Ontwikkelagenda Sociaal Domein;
- Overzicht ontvangen inspraakreacties (wie + strekking).

Uw reacties ontvangen wij graag uiterlijk 6 mei 2020 op dit mailadres: 
ontwikkelagendasociaaldomein@vlissingen.nl. 

Uw reacties worden gebruikt als input voor de formulering van de definitieve Ontwikkelagenda. 
We zullen hier een aparte bijlage van maken en per reactie aangegeven wat we met uw input 
hebben gedaan. 



Blad 2 behorend bij 1108117 / 1111784

Wij beseffen ons dat een deel van de reactietermijn in de meivakantie valt. Gezien de oproep 
om zoveel mogelijk thuis te blijven, hopen we dat u toch tijd vrij kunt maken om uw reactie te 
geven. 

Op basis van het totaal van de inspraakreacties en uw input zal het college u een voorstel voor 
vaststelling van de definitieve Ontwikkelagenda Sociaal Domein doen. Het betreft hier een 
extra inhoudelijke ronde. Wij vragen uw politieke vragen te bewaren voor de Commissie 
Algemene en Sociale Zaken van 18 juni.

Vanuit één van de fracties heeft ons de vraag bereikt of we met het vaststellen van de 
Ontwikkelagenda Sociaal Domein ook voldoen aan de wettelijke verplichting van een Wmo 
beleidsplan. Dat is niet het geval. De Ontwikkelagenda Sociaal Domein is een kadernota voor 
het gehele sociaal domein. De vereisten aan een beleidsplan worden meegenomen bij het 
formuleren van het Uitvoeringsprogramma. Dat betekent ook dat de meerjarige hoofdlijnen van 
het Uitvoeringsprogramma opnieuw de inspraak in zullen gaan en ter vaststelling aan u 
voorgelegd worden. Het uitvoeren en de jaarlijkse planningen zijn aan het college.  

Wij hopen u hiermee een voldoende alternatief voor de informatieve bijeenkomst van 7 april jl. 
te bieden. 
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