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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief Ontwikkelagenda Sociaal Domein

Geachte raadsleden,

Op 20 december 2018 heeft uw raad de “Visie en Ambities op het Sociaal Domein” vastgesteld. 
Deze visie en ambities moeten worden uitgewerkt in een zogenoemde Gewenste situatie. 
Het college heeft een knip gemaakt ten aanzien van de lokaal gewenste situatie als opdracht 
voor de lokale toegang Wmo en Jeugd per 1 januari 2020 (fase 1) en de gewenste situatie als 
meerjarige Ontwikkelagenda Sociaal Domein voor ná 2020 (fase 2).

Op 28 februari 2019 heeft u de gewenste situatie als inhoudelijke opdracht voor de lokale 
toegang per 1 januari 2020 vastgesteld (fase 1). Dit betreft de fase waarbij de taken van 
Porthos één op één worden overgenomen en worden ingepast in onze organisatie. Voor wat 
betreft de locatie van de lokale toegang hebben wij inmiddels besloten de medewerkers van de 
lokale toegang per 1 januari 2020 te huisvesten in het stadhuis van Vlissingen en de 
huisvesting in de openwijkschool De Combinatie per 31 december 2019 te beëindigen.

Voor wat betreft de gewenste situatie als meerjarige Ontwikkelagenda Sociaal Domein na 2020 
(fase 2) heeft u eerder kennis genomen van ons voornemen deze in het najaar van 2019 ter 
besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Wij hebben de collegeopdracht voor de “Ontwikkelagenda Sociaal Domein” vastgesteld. Deze
opdracht beschrijft het proces om te komen tot een Ontwikkelagenda Sociaal Domein breed 
voor ná 2020. De opdracht betreft het doorlopen van een zorgvuldig traject met de belangrijkste 
stakeholders. Dit alles om te komen tot een realistisch en gedragen Ontwikkelagenda. Op deze 
wijze willen we de stakeholders verbinden aan het maatschappelijk belang van een goed 
functionerend, samenhangend en betaalbaar stelstel van ondersteuning ten behoeve van onze 
inwoners. 

Met het traject om te komen tot een Ontwikkelagenda Sociaal Domein willen we de verbinding 
leggen met het Plan van aanpak kostenontwikkeling Sociaal Domein in relatie tot artikel 12. 
Daarnaast zullen wij ook andere relevante andere onderzoeken, zoals het onderzoek 
Significant (gericht op uitgaven jeugdzorg), meenemen. Daarbij achten wij het van groot belang 
de aanbevelingen uit het rapport van de VNG-visitatiecommissie mee te nemen. Deze 
visitatiecommissie (expertteam van de VNG) richt zich specifiek in Vlissingen op het versterken 
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van de grip op de kostenontwikkeling binnen het Sociaal Domein. Het definitieve rapport van de 
VNG-visitatiecommissie verwachten wij in september.

Het belang te komen tot een realistische en gedragen Ontwikkelagenda, waarbij de uitkomsten 
en aanbevelingen vanuit de voornoemde onderzoeken zijn vertaald in een samenhangend en 
ook structureel betaalbaar stelstel van ondersteuning, betekent dat wij in september kunnen 
starten met de uitwerking van fase 2. Dat betekent ook dat de voorgenomen besluitvorming in 
de raad van november van dit jaar op zal schuiven naar mei 2020.

Wij vertrouwen er op dat u begrip heeft voor dit procesverloop en besluitvormingstraject.

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


