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Inleiding  
 

Tynaarlo is een mooie groene plattelandsgemeente in de kop van Drenthe. Een aantrekkelijke 
gemeente om te wonen, te werken, te ondernemen en te recreëren. Door de ligging in de groene 
long tussen stedelijke gebieden zijn er volop kansen en we willen daarvoor letterlijk en figuurlijk 
ruimte bieden. De steden Assen en Groningen groeien de komende jaren en hebben voortreffelijke 
regionale voorzieningen. We hoeven daarom niet alles zelf te hebben. De inwoners in Tynaarlo willen 
betrokken zijn bij hun omgeving en het verenigingsleven is een flinke basis voor veel activiteiten in de 
15 dorpen en 3 grotere kernen. Zo staat geschreven in het collegeprogramma 2018-2022.  
 
De activiteiten en voorzieningen in de 3 grotere kernen zijn goed en willen we behouden. Het gaat 
om alle activiteiten en voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur, welzijn, wonen, sport en 
bewegen, veiligheid (binnen en buitenshuis), gezondheid, informatie en advies en leefbaarheid. Denk 
aan scholen, speelplekken, bibliotheek, sportvelden, dorps- en buurtaccommodaties, 
consultatiebureaus, kinderopvang en ontmoetingsplekken. Deze vormen samen de basis van het 
sociaal domein. 
 
Om deze basis op peil te houden is het nodig om preventief, opgavegericht en in de ketens samen te 
werken en onnodig zwaardere zorg te voorkomen door (vroeg)signalering. Dat vraagt om krachtige, 
stabiele organisaties en voorzieningen en een faciliterende en stimulerende overheid die ook ruimte 
geeft aan inwoners en maatschappelijke initiatieven. Samenwerken is niet het doel, maar een manier 
om een oplossing te vinden. Het oplossen van een maatschappelijke opgave moet steeds het doel 
zijn. 
 

Visie op het Sociaal Domein 
We willen inzetten op het positief beïnvloeden van het zelfvertrouwen van de inwoners en de 
samenleving van Tynaarlo en inwoners inspireren om het beste uit het leven te halen. 
 
We realiseren ons dat mensen in kwetsbare situaties kunnen komen en een structurele verbetering 
niet altijd mogelijk is. Belangrijk doel is het verkleinen van verschillen bij onder andere armoede, 
schuldenproblemen, werk, kennis, weerbaarheid en sociale netwerken. Daarbij is de verbinding 
maken tussen het sociaal domein en de domeinen veiligheid, ruimte en economie noodzakelijk. 
 
Deze kadernota voor het sociale domein ‘De kunst van het samen leven’ geeft richting aan wat 
gemeente met inwoners en samenwerkingspartners de komende jaren wil gaan doen. We willen 
daarmee de basis op peil houden voor alle inwoners en in het bijzonder de inwoners die 
ondersteuning nodig hebben. 
 

De aanleiding voor deze kadernota 

Het takenpakket van de gemeente is de laatste jaren behoorlijk uitgedijd. En daarbij is het 
takenpakket van de gemeente ook nog eens zeer divers. Een deel van de taken is autonoom en kan 
van gemeente tot gemeente verschillen. Een deel van de taken is wettelijk verplicht.  
Sinds 2015, het jaar van de decentralisaties, is er veel veranderd voor gemeenten. Gemeenten 
hebben een grote en belangrijke verantwoordelijkheid gekregen in het bieden en regisseren van 
zorg. Daarbij gaat het om mensen en kleven er risico’s aan. Met de inhoudelijke verandering is tevens 
de financiële situatie sterk veranderd. Voor de decentralisaties ging er in Tynaarlo in het Sociaal 
Domein (toen Zorg en Welzijn geheten) ongeveer 13 miljoen euro om, met ingang van 2015 is dat 
ruim 30 miljoen euro.  
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Op inhoud 
In de jaren 2015 t/m heden heeft de aandacht vooral gelegen op de overname van de taken 
voortvloeiend uit de decentralisaties (Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en 
Participatiewet). Gemeenten hebben niet alleen nieuwe taken gekregen, maar ook nieuwe 
bevoegdheden en middelen. 
 
De decentralisaties hebben tot doel dat het gemeentebestuur de eigen inwoners sneller en beter kan 
helpen bij de zorgvragen, zodat zij de zorg of ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Doel is ook 
dat mensen zo veel mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij en dat zij zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen. De nadruk ligt op wat mensen kunnen, eventueel met hulp van 
mensen uit hun eigen omgeving. Daarna komt pas de vraag of en zo ja welke, professionele zorg of 
ondersteuning nodig is. Dit gebeurt volgens het principe: één gezin, één plan, één regisseur. Dit 
principe moet ervoor zorgen dat meerdere, betrokken hulpverleners efficiënt samenwerken.  
 
De decentralisaties hebben echter heel wat beving veroorzaakt, zowel maatschappelijk als financieel 
en bestuurlijk. De decentralisaties hebben een nieuwe, kritischere blik op sociale dienstverlening en 
op het ondersteunen van inwoners gebracht. De gemeenten had daar weinig ervaring mee. Op dit 
gebied gespecialiseerde ambtenaren waren er niet of nauwelijks. Werkprocessen moesten worden 
ingericht en hier en daar heringericht. In de gemeentelijke organisatie zijn de Sociale Teams en het 
Jeugdteam ingericht en daarnaast moesten nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan met 
zorgaanbieders en hulpverlenende organisaties. Centraal stond het goed laten functioneren van de 
toegang tot ondersteuning voor kinderen en volwassenen. En daarbij is de inkoop van hulp en 
ondersteuning een heel belangrijk onderdeel geworden bij de uitvoering van de wettelijke taken. 
 
Op financiën  
Het sociaal domein is na de decentralisaties een hoofdbestanddeel geworden van het gezicht van de 
gemeente. Zuiver uitgaande van de gemeentebegroting en jaarrekening is het al lang niet meer het 
meest gezichtsbepalend wat de gemeente bijvoorbeeld doet op het fysiek domein. Taken op deze en 
andere gebieden zijn onverkort van belang, maar in financieel opzicht heeft het sociaal domein een 
bepalende rol gekregen.  
 
De verwachting van de decentralisaties was dat de nieuwe werkwijze ook zou resulteren in het 
terugdringen van de uitgaven. We signaleren echter oplopende tekorten in het sociale domein. In 
Tynaarlo komen we al jaren niet uit met de budgetten die het Rijk beschikbaar stelt voor de 
uitvoering van de taken. Dat is overigens niet alleen in de gemeente Tynaarlo zo, maar in gemeenten 
in heel het land. De vraag is hoe lang gemeenten hun beleid op het sociaal domein kunnen 
volhouden. Wanneer we in Tynaarlo blijven werken zoals we nu doen, lopen we tegen structurele 
miljoenentekorten aan.  
 
Het maatregelenpakket 2.0 dat de gemeenteraad bij de vaststelling van de begroting 2021 aan het 
college heeft opgelegd, moet bijdragen aan het terugdringen van de uitgaven in het sociaal domein.  
Daarnaast zijn de afgelopen jaren al meerdere maatregelen getroffen om de uitgaven te beheersen: 

 De gezamenlijke inkoop in Noord-Midden Drents-verband. Gezamenlijk bepalen we het 
strategisch inkoopbeleid en geven we invulling aan het contract- en kwaliteitsmanagement. 
In gezamenlijkheid met de toegangen van de 5 gemeenten wordt vorm en inhoud aan de 
inkoopstrategie gegeven. Deze samenhang van inzet maakt dat het samenwerkingsverband 
grip krijgt op financiën, transformatie en op kwaliteit van de hulp en ondersteuning. We 
zetten in op verdere professionalisering van het samenwerkingsverband. 

 Verminderen van de doorverwijzing naar professionele en duurdere zorg door hulpvragen 
anders op te lossen. De inzet van de praktijkondersteuning bij huisartsen lijkt zijn vruchten af 
te werpen. 
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 We proberen oplossingen te ontwikkelen om het aantal individuele overeenkomsten terug te 
dringen. 

Met deze acties zullen we het financiële tekort op de hulp en ondersteuning echter niet structureel 
gaan oplossen. Dat ligt niet in het vermogen van de gemeente. Daarover is ook het rapport van 
Andersson Elffers Felix, een onderzoek naar de tekorten in de jeugdhulp, voldoende duidelijk. 
Natuurlijk doen we alles wat in ons vermogen ligt om de ontstane tekorten terug te dringen. 
 

Doelstelling  
 
Uitgangspunt 
We willen dat het werk dat wordt verzet in het sociaal domein, zowel inhoudelijk als financieel, 
toekomstbestendig is. Daarom zijn er een aantal belangrijke, toekomstige maatschappelijke 
uitdagingen benoemd die het sociaal domein raken. Deze vragen een andere manier van 
samenwerken tussen de gemeente, haar inwoners en maatschappelijke organisaties. 
 
Samenhang en bandbreedte binnen het Sociaal Domein 
De term Sociaal Domein omvat in ieder geval alle inspanningen die de gemeente verricht rond zorg 
van jeugdigen en ouderen, probleemgezinnen, zelfredzaamheid en werk voor mensen met een 
beperking. Die inspanningen komen neer op het op de een of andere manier helpen van een inwoner 
met een hulpvraag. De basis daarvoor zijn de drie wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet.  
 
In de ruime, integrale zin van het woord Sociaal Domein vallen ook alle aanverwante taken. Dan 
zitten we eigenlijk bij een soort vierde decentralisatie: de andere wettelijke taken en autonome 
taken binnen het sociaal domein. Denk aan handhaving van de leerplicht van jeugdigen, het 
voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs voor leerlingen met een beperking, 
leerlingenvervoer, de reguliere en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en 
(jeugd)gezondheidzorg, onderwijs in het algemeen, kinderopvang, sport en cultuur.  
 
In deze kadernota kijken we in deze ruime betekenis naar het Sociaal Domein. Wij verwachten dat 
we met deze ruime blik en aanpak een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het vroegtijdig 
signaleren en het voorkomen van problemen die zwaardere zorg vragen. Wettelijke taken en 
autonoom beleid moeten elkaar versterken en op elkaar inhaken. De kadernota verbindt de opgaven 
binnen het sociaal domein die op het bordje van de gemeente liggen. Dit verbindend kader vormt 
een perspectief op de opgaven in het sociaal domein voor de komende jaren. Beleidsstukken die in 
de komende periode aan de raad worden voorgelegd, worden hieraan getoetst. 
 

Relatie tot het programma Sociaal Domein  
De decentralisaties in het sociale domein vroegen om een flinke cultuurverandering. Dat wordt in de 
wereld van zorg de transformatie genoemd. Bij zowel overheden en zorgorganisaties als bij de 
mensen die de zorg nodig hebben en mensen die mantelzorg geven. Immers, er is een ontwikkeling 
van de verzorgingsstaat (met veel aandacht voor sociale zekerheid) naar een 
participatiesamenleving, waarin mensen ‘meedoen naar vermogen’, met zoveel mogelijk 
ondersteuning van mensen uit de eigen omgeving. Dat vergt een andere manier van denken en 
handelen. Met transformatie wordt verwezen naar de gewenste omslag die binnen de gemeente 
wordt gemaakt. Het programma Sociaal Domein draagt bij aan die veranderopgave: 

 Zorgen dat het Sociaal Domein inhoudelijk, financieel en organisatorisch in balans komt. 

 Samenhang creëren tussen de diverse beleidsterreinen en zorgen dat er opgavegericht wordt 
(samen)gewerkt, zowel intern als extern. Door opgavegericht te werken denken we in 
mogelijkheden en oplossingen en minder in systemen en regels. De gemeente brengt 
partijen met een belang en bijdrage samen rondom een vraagstuk (zowel intern als extern). 
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 Bijdragen aan de realisatie van het maatregelenpakket 

 Actief bijdragen aan de realisatie van de transformatiedoelen. Hoofddoelen zijn: 
normalisering, integrale ondersteuning en aansluiting op de draagkracht van mensen.  

 
Eerdere behandeling  
Van 26 mei tot 30 juni vorig jaar besprak de raad de kadernota Sociaal Domein 2020-2024. Conclusie 
van die bespreking was een unaniem aangenomen motie op 30 juni waarmee de kadernota werd 
teruggestuurd naar het college en de opdracht aan het college om ‘deze zodanig aan te passen dat 
deze de raad in staat stelt haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren ten aanzien van 
het Sociaal Domein’. Bij deze motie zat een zogeheten leidraad die gevolgd diende te worden voor de 
aanpassing van de kadernota.  
 
Het afgelopen jaar is er volop gewerkt om de kadernota zo aan te passen als gevraagd door de raad. 
Dit heeft uiteindelijk veel meer tijd gevraagd dan voorzien en gehoopt en ook meer dan gevraagd 
door de raad. Een snelle verwerking van de opmerkingen van de raad werd gehinderd door 
verschillende ontwikkelingen, zoals ‘Project 28/8’ in de zomer van 2020 en personele wisselingen. 
Toch hopen we nu met de voorliggende nota een belangrijke stap te kunnen zetten in het proces dat 
moet leiden tot een goed georganiseerd en beheerd Sociaal Domein.  
 
In deze gewijzigde kadernota staan helderder richtingen voor het sociaal domein. Uiteraard heeft het 
weinig zin om halverwege 2021 nog een kadernota voor 2020-2024 vast te stellen, daarom is de 
termijn voor deze kadernota opgeschoven naar 2022-2026. 

 
Vervolg 

Hoewel er lang is toegewerkt naar deze kadernota, is de vaststelling van deze nota slechts een stap in 
een proces. Met deze kadernota bepaalt de raad de richting, maar vervolgens moet worden 
uitgewerkt wat er concreet nodig is om deze richting ook echt in te slaan en welke parameters er 
nodig zijn om te controleren of die richting ook is ingeslagen. Deze concrete uitwerking krijgt vorm in 
een realistische begroting met maatregelenpakket, een monitoringsinstrument met parameters en 
een uitvoeringsplan, oftewel: het Programma Sociaal Domein.  
 
De realistische begroting en het monitoringsinstrument worden deze zomer afgerond, in september 
besproken in de raadswerkgroep Sociaal Domein en verwerkt in de begroting voor 2022. Het 
Programma Sociaal Domein volgt eind 2021. 
 

Leeswijzer 

Met deze kadernota wordt richting gegeven aan hoe het Sociaal Domein in Tynaarlo vormgegeven 
moet worden. Na de inleiding en samenvatting volgen daarom in hoofdstuk 1 de speerpunten 
waarop we willen inzetten, ondergebracht in vier pijlers en vier kaders waarbinnen we deze 
speerpunten willen uitvoeren. In hoofdstuk 2 worden de vier kaders aangevuld met vijf financiële 
kaders voor de uitvoering. In hoofdstuk 3 tenslotte wordt toegelicht hoe de voortgang zal worden 
gemonitord, zodat hierover ook regelmatig aan de raad gerapporteerd kan worden. 
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Samenvatting 

Tynaarlo is een fijne plek om te wonen, op te groeien, te werken, te ondernemen en te recreëren. Er 
is een sociaal leefklimaat waarin mensen prettig kunnen leven en waar iedereen de kans heeft of 
krijgt zich te ontwikkelen, naar eigen wensen en kunnen. De inwoners in Tynaarlo willen betrokken 
zijn bij hun omgeving en het verenigingsleven is een flinke basis voor veel activiteiten in de 15 dorpen 
en 3 grotere kernen. De voorzieningen in de 3 grotere kernen zijn goed. 
Het is belangrijk om deze basis op orde te houden waarin: 

 Mensen in een prettig sociaal klimaat leven, wonen en werken. 

 Mensen actief zijn met werk en/of vrijwilligerswerk. 

 Er kwalitatief goede voorzieningen zijn, toegankelijk en bereikbaar voor iedereen, 
aansluitend bij de behoefte van de inwoners. 

 De voorzieningen bijdragen aan een sterke basis. 
 

In deze kadernota hebben we aangegeven dat wij het belangrijk vinden dat inwoners kunnen 
meedoen, dat ze gezond (blijven) leven, zich veilig voelen en zich in brede zin kunnen ontwikkelen. 
Dit hebben we aangeduid met vier pijlers met daarbinnen een aantal speerpunten: 

1. Ontmoeting en Meedoen 
2. Gezondheid en Vitaliteit 
3. Veiligheid en Leefbaarheid 
4. Zelfredzaamheid en Ontwikkeling 

 
Daarbij vinden wij het belangrijk dat inwoners zelf en gezamenlijk doen wat ze kunnen voor zichzelf 
en hun omgeving. Bijvoorbeeld door het geven van mantelzorg en onderlinge hulp of door 
vrijwilligerswerk al dan niet binnen verenigingen, clubs, buurt- en bewonersinitiatieven, en religieuze 
instituties. 
 
Soms lukt het inwoners niet om op eigen kracht problemen op te lossen. Dan bieden we vanuit ons 
netwerk (kortdurende) hulp en ondersteuning. Maatschappelijke partners, zoals organisaties, 
instellingen en bedrijven, en de gemeente werken samen aan het versterken van de eigen kracht en 
de zelfredzaamheid van inwoners. Het gaat om individuele en collectieve ondersteuning, gericht op 
het verhogen van de zelfredzaamheid. Zo veel als mogelijk gekoppeld aan informele ondersteuning 
en hulp en het organiseren van zinvolle dagbestedingsactiviteiten.  
 
Om duidelijkheid te geven over hoe we ons werk willen doen, hebben we kaders gesteld: 

1. Samenhang en Samenwerking 
2. Voorkomen 
3. Vroegsignalering 
4. Normalisering en Demedicalisering 

Daarnaast hebben we kaders gesteld voor onze financiën. We kenden altijd een gezonde financiële 
positie. Gelet op de ontwikkelingen moeten we zoeken naar mogelijkheden om die financiële positie 
te behouden: 

5. Integrale afweging 
6. Beheersing kosten 
7. Juiste plek en juiste burger (noodzakelijkheid) 
8. Effectief, efficiënt en controleerbaar 
9. Verantwoorde prijs/kwaliteitverhouding  

 
Om te weten of we op de goede weg zijn, hebben we een beter monitoringssysteem nodig. 
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1.   Het sociaal domein in Tynaarlo 
Veel mensen in Tynaarlo hebben het goed. Toch staan we voor grote uitdagingen. Een beperkte 

groep profiteert namelijk niet van deze vooruitgang.  

De cijfers (juli 2020, bron: Waarstaatjegemeente.nl):  

 Tynaarlo is een gemeente met  bijna 34.000 inwoners waarvan de meesten in de 3 
hoofdkernen  (Eelde, Zuidlaren en Vries) wonen. 

 De gemiddelde leeftijd van de inwoners is 45,2 jaar. 

 Bijna 9% van de inwoners zijn mensen met een migratieachtergrond. 

 Het werkloosheidspercentage bedraagt 2,6 %. 

 Er zijn 380 huishoudens met een bijstandsuitkering. 

 76% van de inwoners woont in een eigen woning. 

 De verwachting is dat het aantal 75+ in 2050 20% bedraagt. Dit is  5% hoger dan het landelijk 
gemiddelde. 

 19% van de volwassenen heeft mantelzorg gegeven. 

 11% van de inwoners heeft mantelzorg ontvangen. 

 32% van de volwassenen heeft overgewicht. 

 11% van de volwassenen heeft obesitas. 

 Ruim 7% van de kinderen in leeftijd van 0 tot 18 jaar heeft kans op armoede. 

 

De landelijke trends die ook in Tynaarlo zullen doorwerken:  

 De bevolkingsopbouw blijft veranderen. Het aantal jongeren neemt af en de vergrijzing blijft 
toenemen. 

 Het aantal kwetsbare ouderen met behoefte aan zorg en ondersteuning zal toenemen. 

 Er zal een stijgende vraag naar jeugdhulp zijn. 

 Meer dan 15% van de bevolking heeft enige vorm van ondersteuning nodig bij kwesties rond 
opvoeden en opgroeien, inkomen en schulden, relatie, wonen, dagbesteding.  

 De multiculturalisering neemt toe.  

 De inkomensverschillen zullen toenemen. 

 
Hoe staan we er voor in Tynaarlo 
Met een klein intern team mensen verrichten we de uitdagingen waar we voor staan. Met de drie 
Sociale teams en het Jeugdteam, die samen de Toegang vormen, pakken we de hulpvragen op en 
geleiden we deze door naar de juiste zorgaanbieders. Het team Sociaal Beleid organiseert de 
invoering van de (nieuwe) wettelijke taken die op ons afkomen, zorgt voor de samenwerking en 
samenhang intern en extern, onderhoudt de contacten met de samenwerkingspartners en is 
opdrachtgever naar externe partijen.  
 
De basisstructuur van hulp, ondersteuning, activiteiten en faciliteiten waar je in onze gemeente 
zonder indicatie gebruik van kunt maken is best goed op orde. Denk hierbij aan activiteiten en 
faciliteiten zoals jongerenwerk, wijkvoorzieningen, openbaar vervoer, bibliotheken, onderwijs, 
activiteiten gericht op een gezonde leefstijl, cultuur en bewonersinitiatieven. En aan hulp en 
ondersteuning van bijvoorbeeld inwoners, mantelzorgers en vrijwilligers. Het is van belang om dit 
aanbod te communiceren richting de inwoners, zodat zij weten welke voorzieningen er zijn en hoe zij 
daar gebruik van kunnen maken. Doel hiervan is dat inwoners zoveel mogelijk op eigen kracht en 
waar nodig met passende ondersteuning kunnen meedoen in de samenleving. Zij hoeven dan minder 
(snel) een beroep te doen op zwaardere vormen van ondersteuning. 
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Waar richten we ons op in het beleid en de uitvoering (WAT) 
Oftewel: Wat zijn de speerpunten van ons beleid? 
Binnen het sociaal domein zetten we in op het positief beïnvloeden van het zelfvertrouwen van de 
inwoners en de samenleving van Tynaarlo en inspireren we hen om het beste uit het leven te halen.  
Ten aanzien van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet volgen we de wet. In het autonome 
beleid richten we ons voornamelijk op de kwetsbare inwoners en daarbij op het voorkomen dat 
inwoners in de zwaardere en duurdere hulp en ondersteuning terecht komen (wettelijke taken). 
We richten ons daarbij op de financiële en persoonlijke draagkracht en we willen er in slagen om de 
kwetsbare inwoners passende ondersteuning te bieden waar dat nodig is. Wie hulp of ondersteuning 
nodig heeft, krijgt dat. Vooral door te zorgen voor vroegtijdig signaleren en voor samenhang in het 
aanbod voorkomen we, waar dat kan, zwaardere en langdurige hulp of ondersteuning. Het sociaal 
domein is een belangrijk domein, want het raakt velen. 
 
Onze doelgroep wordt gevormd door de inwoners van -1 tot 100+. We willen ons richten op 
onderstaande vier pijlers die wezenlijk zijn voor het behoud van de zelfstandigheid van de inwoners. 
Om onze doelen te verwezenlijken richten we ons binnen deze pijlers op een aantal concrete 
speerpunten, waaraan we vervolgens parameters hangen die we kunnen monitoren en waarover we 
kunnen rapporteren aan de raad.  
 
Pijler 1: Ontmoeting en Meedoen 
Meedoen in de zin van het hebben van werk of een zinvolle dagbesteding geeft mensen 
eigenwaarde, structuur en ritme. We willen dat iedereen in Tynaarlo meedoet naar vermogen, jong 
en oud, met en zonder beperking. Voor ontmoeting en meedoen is het belangrijk dat de basis aan 
voorzieningen op het gebied van o.a. sport, cultuur, onderwijs op peil blijft. 
 
Speerpunten:  

- Armoedebeleid  
- Schuldhulpverlening  
- Taalachterstanden 

Langdurig een laag inkomen en/of schulden belemmeren mensen om mee te doen aan activiteiten in 
de samenleving. Evenals armoede onder kinderen in huishoudens met een laag inkomen. De Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening biedt ons mogelijkheden om schuldproblemen eerder te 
erkennen en te verhelpen. Ook achterstand in kennis van de Nederlandse taal is een belemmering 
voor mensen om deel te nemen aan de samenleving. De uitvoering van de nieuwe wet Inburgering 
geeft ons de verantwoordelijkheid voor taalonderwijs en zorgdragen voor het meedoen. 
 
Pijler 2: Gezondheid en Vitaliteit 
Gezondheid gaat over het vermogen om je aan te passen en de eigen regie te voeren; het gaat over 
de fysieke en mentale zelfredzaamheid van inwoners. Dit is nodig om jezelf te kunnen ontwikkelen, 
mee te kunnen doen en je in te zetten voor een ander. Onze opgaves bij deze pijler zijn o.a. preventie 
door sport, recreatie en bewegen, voorlichting over genotsmiddelen en gezonde leefstijl. Het gaat 
ook om werk, dat zorgt voor welbevinden en mee kunnen doen. Maar ook om zaken die de fysieke 
leefomgeving betreffen, zoals luchtkwaliteit, ongediertebestrijding, geluid en een groene omgeving.  
We nemen de integrale aanpak en definitie van positieve gezondheid als uitgangspunt (Machteld 
Hubert): “Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid waarmee bijgedragen wordt aan 
het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te 
gaan. En om zo veel mogelijk eigen regie te voeren”. 
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Speerpunten: 
- Uitvoering Preventieakkoord 

- Uitvoering actieplan Geweld hoort nergens thuis 

We richten ons hiermee op het behalen van gezondheidswinst en sociale veiligheid. We stimuleren 
inwoners hun leefstijl blijvend positief te beïnvloeden en signaleren mogelijke problemen zo vroeg 
mogelijk. 
 

Pijler 3: Veiligheid en Leefbaarheid 
In aantrekkelijke kernen, dorpen en buurten voelen mensen van alle leeftijden zich betrokken, doen 
ze (actief) mee en steunen ze elkaar. De mensen kijken naar elkaar om en hebben oog voor elkaar 
(noaberschap). Niet alleen het wonen is belangrijk maar ook de openbare ruimte. Straten, 
winkelcentra, stoepen, bankjes, speelplekken, accommodaties en parkjes zijn uitnodigend om te 
gebruiken. Er is gemeenschapsgevoel en gemeenschapszin; de mensen leven samen. 
Dat samen leven willen we behouden. 
 
Speerpunten: 

- Investeren in maatschappelijke voorzieningen  
We blijven investeren in maatschappelijke voorzieningen via de investeringsagenda sport en 
onderwijshuisvesting, de verdere kwaliteitsverbetering van accommodaties, de verdere ontwikkeling 
van het Cultuurhuis en de projecten ‘bruisende kernen’ en ‘gebiedsgericht werken’. 

 
Pijler 4: Zelfredzaamheid en (sociale) Ontwikkeling  
Het gaat hier om het vermogen om zelfstandig je leven (fysiek, sociaal en financieel) te leiden en om 
je eigen problemen op te lossen. Het gaat tevens om de individuele ontwikkeling van vaardigheden 
en vermogens van alle inwoners, jong en oud tot een autonome burger/inwoner.  
 
Inwoners die zich ontwikkelen zijn meer gemotiveerd om mee te doen aan de samenleving en/of 
kunnen beter voor zichzelf, hun huishouden en hun omgeving zorgen. Hier kan ook een sterk 
preventieve werking van uitgaan. Bijvoorbeeld minder schooluitval en/of minder snel een beroep 
doen op zwaardere zorg.  
Het onderwijs, zowel basis als voortgezet, moet zodanig zijn georganiseerd dat alle 
kinderen/jongeren dezelfde ontwikkelingskans krijgen en dezelfde kansen op hun weg naar 
zelfredzaamheid. Het formele leren op school en het informeel leren binnen culturele, recreatieve 
en/of opvoedkundige instellingen en binnen sociale netwerken kunnen elkaar op verscheidene 
punten versterken en aanvullen. De kennis vanuit de school beklijft beter als die wordt toegepast in 
de praktijk. 
Door de verbinding aan te gaan met bijvoorbeeld de bibliotheek en culturele instellingen wordt 
ook nog eens de wereld van het kind verbreed. Een actieve deelname aan de sportvereniging 
in de wijk bevordert de samenwerking tussen school en de wijk. Hiermee wordt niet alleen 
gewerkt aan de gezondheid, maar leert het kind ook beter zijn talenten te ontwikkelen. 
Ontmoeting tussen jongeren, hun ouders, buurtbewoners en andere partijen in de buurt maken 
onderdeel uit van de activiteiten van ontwikkeling. Hiermee wordt de voedingsbodem voor een 
positief opgroeiklimaat gecreëerd en de sociale samenhang in de wijk vergroot. 
 
Speerpunten: 

- Voor- en vroegschoolse educatie  
- Leerplicht en het voorkomen van schooluitval  
- Inzet op omscholing  
- Deelnemen aan vrijwilligerswerk  

Door de inzet op deze vier speerpunten zorgen we dat onze inwoners goed opgeleid zijn en blijven en 
via werk of vrijwilligerswerk actief kunnen deelnemen aan de samenleving, dit is de beste manier om 
hun zelfredzaamheid te vergroten. 
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Breed inzetten op de pijlers 
De vier pijlers en de daarbinnen geformuleerde speerpunten zijn niet alleen richtinggevend voor de 
uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Ze gaan ook op voor de andere 
wettelijke taken binnen het sociale domein (onderwijs en publieke gezondheid) en het autonome 
beleid voor sport en bewegen, cultuur, inburgering en welzijn. 
 
Uitwerking van de pijlers 
De speerpunten die we stellen binnen de vier pijlers worden nader uitgewerkt in het programma 
Sociaal Domein. In dit programma maken we concreet hoe we aan de slag gaan met de speerpunten 
en aan de hand van welke parameters we monitoren of de gewenste resultaten bereikt worden. 
 
De inzet in het Sociaal Domein Tynaarlo in één oogopslag: 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

De vier pijlers in de uitvoering (HOE) 
Oftewel: Binnen welke kaders werken we? 
Inhoudelijk geven de vier pijlers richting aan wat we wel en niet doen binnen het sociale domein. 
Maar niet alleen voor WAT we doen, willen we richting bepalen. Ook voor HOE we ons werk doen, 
zijn richtinggevende keuzes nodig. We hebben daarvoor vier kaders opgesteld waaraan onze 
werkzaamheden moeten (gaan) voldoen. Deze kaders lijken wellicht nu nog vrij abstract, maar ook 
deze kaders zullen in het programma Sociaal Domein verder worden uitgewerkt. De parameters die 
gebruikt worden voor monitoring en rapportering aan de raad worden geconcretiseerd in het nieuwe 
monitoringsinstrument. 
 
Kader 1: Samenhang en Samenwerking 
We werken met een brede, integrale aanpak waarbij meerdere werkterreinen en partijen 
betrokken zijn en met elkaar samenwerken.  
Dit kader houdt in dat we de samenwerking (blijven) zoeken met inwoners, vrijwilligers, sociale en 
commerciële organisaties en ondernemingen over de domeinen heen. Zowel de gemeente als de 
inwoners en de organisaties vervullen een gelijkwaardige rol wanneer het gaat om het nemen van 
eigenaarschap, regie en verantwoordelijkheid ten aanzien van kwetsbare inwoners. De inrichting van 
een nieuw toegangsmodel voor het sociaal domein moet onder andere het integraal werken en de 
samenwerking met professionals en de maatschappelijke partners versterken. De professional krijgt 
ruimte om in de uitvoering maatwerk te bieden, te experimenteren en creatieve oplossingen te 
vinden. 
 

Wettelijke taken 

Autonome taken  

Ontmoeting en 

Meedoen 

Gezondheid 

en Vitaliteit 

Veiligheid en 

Leefbaarheid 

Zelfredzaamheid en  

Ontwikkeling 
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We kunnen het niet alleen! We hebben elkaar hard nodig. De gemeente is maar een van de schakels 
in het geheel. Niet alleen in de gemeente, ook gemeenten onderling hebben elkaar hard nodig in 
samenwerkingsverbanden zoals het Werkplein Drentsche Aa, de gemeentelijke samenwerking in 
Noord en Midden Drenthe en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe. 
 
Kader 2: Voorkomen  
Voorkomen is beter dan genezen 
De problemen die we kunnen voorkomen, voorkomen we ook. Dat doen we door alert te zijn op 
waar problemen zouden kunnen ontstaan en op die plekken zo vroeg mogelijk laagdrempelige hulp 
en ondersteuning aan te bieden. We doen dit niet per se omdat het goedkoper is, maar vooral omdat 
het maatschappelijk en voor mensen individueel beter is om problemen te voorkomen dan deze later 
te genezen. Uiteraard betekent onze inzet op voorkomen van problemen niet dat er zich nooit meer 
problemen voor zullen doen. Binnen dit kader valt het organiseren van welzijns-, cultuur-, sport- en 
beweegactiviteiten die gericht zijn op meedoen, gemeenschapszin en zelfredzaamheid, maar wat ook 
belangrijke vindplaatsen zijn om problemen vroeg te kunnen signaleren. Ook algemene 
voorzieningen, zoals de bibliotheek, zijn hierin een belangrijke factor. Iedereen doet naar vermogen 
mee. Hierbij streven we naar ‘positieve gezondheid’, ofwel de ervaren kwaliteit van leven. Daarom 
willen wij de aanwezigheid van basisvoorzieningen op peil houden. Hiermee kunnen we het ‘zelf 
doen’ bevorderen en indien nodig het ‘zelf doen’ ondersteunen en versterken. 
 
Kader 3: Vroegsignalering 
We signaleren problemen vroegtijdig en zijn daarom zo toegankelijk mogelijk voor onze inwoners.  
We werken ín de dorpen en zijn bekend met bestaande netwerken en initiatieven en nemen daar 
aan deel.  Door die bekendheid met de sociale structuur in de dorpen kunnen we vroegtijdig inzetten 
op het versterken van het netwerk rondom kwetsbare inwoners, om zelfredzaamheid en meedoen in 
de maatschappij te versterken. 
 
Kader 4: Normalisering en Demedicalisering 
We gaan van ‘vragen naar hulp en ondersteuning’ (ook wel consumptiegedrag genoemd) naar ‘hoe 

houden we de inwoners zèlf aan zet’.  

We willen dat de inwoner zo zelfstandig als mogelijk vooruit kan, ook wanneer er beperkingen zijn. 

Dit raakt de kern van het Sociaal Domein: mensen zelfredzaam houden en helpen op een zo logisch 

mogelijke manier. Dit doel is niet van de gemeente alleen. Van alle betrokkenen zoals vrijwilligers, 

maatschappelijke organisaties en zorgverleners is het nodig om de ondersteuning zó in te richten dat 

de zelfregie, het zèlf doen en bepalen van de inwoner voorop staat. Hierbij is het versterken van de 

eigen netwerken (zie pijler 4) van inwoners van belang. 

 



 

12 
 

2. Financiën 

Om uit te kunnen voeren wat we willen bereiken, hebben we verschillende instrumenten tot onze 
beschikking. Het gaat om personele inzet voor de onderwerpen die we zelf doen. Daarnaast zetten 
we subsidies in, nemen we financieel deel aan samenwerkingsverbanden en kopen we in. Op vooral 
het terrein van sport en cultuur zoeken we de verbinding met andere partners (Rijk en Provincie) en 
fondsen, sponsoren om te komen tot een cofinanciering. Naast de vier kaders voor de uitvoering van 
de vier pijlers met hun speerpunten die al zijn aangegeven in het vorige hoofdstuk zijn er ook 
financiële kaders nodig. Sommige kaders ogen wellicht als open deuren, maar toch is het goed om 
deze kaders in deze nota nog eens te markeren, al is het maar om elkaar hierop scherp te houden en 
te kunnen aanspreken. Daarnaast zijn deze kaders grotendeels ontleend aan de aangenomen motie 
2020.7 Budgettair neutraal Sociaal Domein van 10 november 2020. 
 

Wat is de situatie? 
- Door de decentralisaties kunnen gemeenten zelf kiezen hoe ze financiële middelen inzetten 

en het sociale domein inrichten.  
- Tussen 2015 en 2020 hebben we in Tynaarlo de middelen voor de uitvoering van de Wmo, de 

Jeugdwet en de participatiewet specifiek ingezet voor het doel.  
- Al snel bleken deze middelen niet toereikend. Sinds de decentralisaties zijn  de kosten voor 

een aantal taken gestegen, buiten de invloed van de gemeenteraad om. Het beroep op 
Jeugdhulp en Wmo (onder andere door de invoering van het abonnementstarief voor de 
huishoudelijke hulp) zijn toegenomen, terwijl de rijksmiddelen niet voldoende zijn 
meegegroeid.  
 

Wat zijn de financiële kaders? 
- Kader 5: De dekking van de uitgaven voor het sociaal domein maken in opdracht van de raad 

met ingang van de begroting van 2021 onderdeel uit van de brede financiële afweging voor 
de gehele begroting. De beperkende ‘budgettaire neutraliteit binnen de rijksmiddelen’ is 
losgelaten (Motie 2020.7). 

- Kader 6: De kosten van het sociaal domein en dan met name van de Jeugdzorg en de Wmo 
moeten worden beheerst (Motie 2020.7). 

- Kader 7: Zorg op de juiste plek en voor de juiste burger. Dat wil zeggen: we doen wat 
noodzakelijk is. 

- Kader 8: Taken worden effectief en efficiënt uitgevoerd op een wijze die voor de raad 
controleerbaar is (Motie 2020.7).  

- Kader 9: Een verantwoorde prijs/kwaliteitverhouding van diensten en producten en de 
kosten (Motie 2020.7). 

 

Hoe gaan we dat doen 
We houden voortaan een meer realistische begroting aan voor het sociaal domein. 
 
Per pijler brengen we in beeld wat op basis van het gemiddelde van de jaarrekeningen (voor 
begrotingsjaar 2022 de jaarrekeningen van 2018, 2019 en 2020) de werkelijke kosten zijn geweest en 
welke taken daarvoor zijn geleverd. Waar het kan doen we dat met een onderscheid naar de 
wettelijke taken en de autonome taken en naar basis, algemene voorzieningen en zogenaamde 
plusvoorzieningen. 
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3. Monitoring  
 
In hoofdstuk 1 hebben we de inhoudelijke speerpunten voor het Sociale Domein bepaald binnen vier 
pijlers en de kaders voor de uitvoering van deze speerpunten. In hoofdstuk 2 hebben we de 
financiële kaders bepaald. Op deze wijze willen wij het Sociale Domein vormgeven. Om te weten of 
we dit ook bereiken, moet de monitoring worden geoptimaliseerd. 
 
Of we de goede keuzes hebben gemaakt moet gedurende de uitvoering gaan blijken. Over het 
algemeen hebben we wel een beeld van 'hoe het gaat' en wat er beter kan. We willen echter 
structureel en consequent meten en zichtbaar maken. Dit moet ons inzichten gaan opleveren over 
het verhaal achter de gegevens. Zo willen we bewaken wat we doen, of we bereiken waar we op in 
zetten en zo nodig verbeteren wat we doen.  
 
Met name met betrekking tot de uitgaven in de Jeugdzorg en de Maatschappelijke Ondersteuning 
willen we weten wat we doen en voor wie we het doen, met wie we het doen, wat het kost en wat 
de resultaten zijn van wat we doen. Oftewel: we willen weten door te meten, maar daarvoor moeten 
we ook kritisch zijn op wat we precies willen weten en wat we dus moeten meten en hoe we dit het 
beste kunnen rapporteren. 
 
Monitoringsinstrument en wijze van rapporteren 
We kunnen nu wel monitoren, maar de huidige werkwijze is niet geautomatiseerd en zeer 
tijdrovend. Daardoor is het niet mogelijk om actuele informatie te verschaffen en is het moeilijk 
zoeken naar precies die informatie die we nodig hebben. We lopen nu drie tot vier maanden achter. 
We willen sneller en actuele informatie beschikbaar krijgen die ons waardevolle inzichten oplevert. 
Informatie die ons helpt inhoudelijke keuzes te maken, beoogde ontwikkelingen te volgen, de 
(financiële) kaders te handhaven en zo nodig bij te sturen. Dit moet een continu proces zijn. Omdat 
we daarvoor een geautomatiseerd systeem moeten aanschaffen, gaat dit gepaard met eenmalige 
investeringskosten. Momenteel doen we onderzoek naar het best passende systeem. Daarbij kijken 
we ook goed naar welke gegevens we nu wel of niet nodig hebben om een goed beeld te krijgen. Het 
te kiezen systeem en de paramaters leveren de sturingsinformatie op waarmee via de Planning & 
Controlproducten (Voorjaarsbrief, Perspectievennota, Najaarsbrief, Begroting en Jaarrekening) 
structureel aan de raad kan worden gerapporteerd over de voortgang. 
 
Vervolg 
De nadere uitwerking van het monitoringsinstrument en de parameters wordt achtereenvolgens 
opgenomen in: 

- Een presentatie aan de raadswerkgroep in september 2021 
- De begroting voor 2022 in oktober 2021 
- Het programma sociaal domein eind 2021 
- De P&C-stukken vanaf begrotingsjaar 2022 

 

 


