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ONDERWERP

Ontwikkelagenda; uitnodiging voor overleg op 12 november 

Geachte leden van de raad,

Op 11 juli 2019 heeft u van ons een raadsinformatiebrief ontvangen over de vastgestelde 
collegeopdracht voor de “Ontwikkelagenda Sociaal Domein” (kenmerk 1108117), fase 2 van 
de Gewenste Situatie. 

Ons doel is om samen met alle betrokkenen een goed functionerend, samenhangend en 
betaalbaar stelsel van ondersteuning voor onze inwoners te realiseren. 
De Ontwikkelagenda is tevens de beleidsnota Sociaal Domein voor het brede Sociaal 
Domein voor de komende jaren. De Ontwikkelagenda brengt in beeld WAT de gemeente 
Vlissingen binnen een aantal jaar bereikt wil hebben. In jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s 
worden de stappen daar naartoe uitgewerkt. We streven naar een realistische, ambitieuze 
en gedragen Ontwikkelagenda. 

In het traject om te komen tot een Ontwikkelagenda Sociaal Domein leggen we de 
verbinding met het Plan van Aanpak artikel 12. Het Plan van Aanpak artikel 12 zal, vanuit de 
uit te voeren onderzoeken, antwoorden en oplossingsrichtingen aanreiken om de 
Ontwikkelagenda te kunnen samenstellen en helpen de geformuleerde doelen te bereiken.

De uitdagingen op het brede Sociale Domein zijn groot. De vraag naar individuele 
voorzieningen blijft stijgen, de arbeidsmarkt staat onder druk en de financiële middelen die 
we ontvangen zijn niet kostendekkend. 

Uw gemeenteraad heeft met het vaststellen van de lokaal gewenste situatie als opdracht
voor de lokale toegang Wmo en Jeugd per 1 januari 2020 (fase 1) de centrale 
uitgangspunten en strategische doelstellingen vastgesteld en daarmee de kaders bepaald. 
Binnen deze kaders gaan we aan de slag. 

Centrale uitgangspunten:
• De inwoner staat centraal - ondersteuning resultaatgericht en op maat;
• De toegang is laagdrempelig en toegankelijk;
• Licht en algemeen als het mogelijk is, complex en gespecialiseerd als het moet; 
• Lokaal waar mogelijk, bovenlokaal waar nodig;
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• 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur;
• Privacy en gegevens delen conform handelingskader gegevensdeling.

Strategische doelen: 
1. Inzetten op een sociale en gezonde leefomgeving voor de inwoners van Vlissingen.
2. Een toekomstig bestendig systeem van ondersteuning, door een stelsel van op 

elkaar aansluitende (maatwerk) voorzieningen te behouden en te verbeteren.
3. Vinden van nieuwe concepten van ondersteuning en financieringsmodellen, teneinde 

grip te houden op de toenemende kosten.

We zetten de volgende stappen om te komen tot een Ontwikkelagenda Sociaal Domein: 
• Deskresearch ten aanzien van actuele en toekomstige context:

a. analyse van actuele feiten, cijfers en ontwikkelingen;
b. resultaten samenvatten in factsheets voorzien van vragen en dilemma’s;

• Gespreksronden met verschillende stakeholdersgroepen:
- 1e fase gesprekken voor het brengen en halen van informatie;
- 2e fase gesprekken om focus en verdieping aan te brengen.

• Uitwerking Plan van Aanpak artikel 12.
• Formuleren van concept Ontwikkelagenda en inspraakprocedure. 
• Uitwerken in Uitvoeringsprogramma.

De planning is om de Ontwikkelagenda in mei 2020 aan uw gemeenteraad aan te bieden. 

Wij willen u graag betrekken bij het opstellen van de Ontwikkelagenda. Daarom wordt u op 
12 november 2019 uitgenodigd voor een bijeenkomst om mee te denken over dilemma’s 
waar Vlissingen mee te maken heeft in het Sociaal Domein. Deze dilemma’s worden op dit 
moment in kaart gebracht, door middel van deskresearch en het opstellen van factsheets. 
Voor de bijeenkomst ontvangt u van ons factsheets met informatie over de huidige stand van 
zaken, trends en ontwikkelingen en de dilemma’s die wij tegenkomen. 

Hoogachtend,

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

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




