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Onderwerp
Richting geven aan het Sociaal Domein

Gevraagd besluit
De raad besluit. 

1. In te stemmen met het inzetten op de volgende vier pijlers en speerpunten:
Pijler 1: Ontmoeting en Meedoen met de volgende speerpunten:

i. Armoedebeleid 
ii. Schuldhulpverlening 
iii. Taalachterstanden

Pijler 2: Gezondheid en Vitaliteit met de volgende speerpunten:
i. Uitvoering Preventieakkoord
ii. Uitvoering actieplan Geweld hoort nergens thuis

Pijler 3: Veiligheid en Leefbaarheid met de volgende speerpunt:
i. Investeren in maatschappelijke voorzieningen

Pijler 4: Zelfredzaamheid en Ontwikkeling met de volgende speerpunten:
i. Voor- en vroegschoolse educatie 
ii. Leerplicht en het voorkomen van schooluitval 
iii. Inzet op omscholing 
iv. Deelnemen aan vrijwilligerswerk

2. Voor de uitvoering van deze pijlers en speerpunten de volgende kaders vast te stellen:
Kader 1: Samenhang en samenwerking
Kader 2: Voorkomen
Kader 3: Vroegsignalering
Kader 4: Normalisering en Demedicalisering

3. Voor de financiën van het Sociaal Domein de volgende kaders vast te stellen:
Kader 5: Integrale afweging
Kader 6: Beheersing kosten
Kader 7: Juiste plek en juiste burger (noodzakelijkheid)
Kader 8: Effectief, efficiënt en controleerbaar
Kader 9: Verantwoorde prijs/kwaliteitverhouding



4. In te stemmen met het verder uitwerken van bovengenoemde speerpunten en kaders in:
1. Het Programma Sociaal Domein (uitvoeringsplan)
2. De begroting voor 2022
3. Een monitoringssysteem met parameters

5. In te stemmen met de beschrijving van bovengenoemde beslispunten in bijgevoegde 
gewijzigde kadernota Sociaal Domein 2022-2026 ‘De kunst van het samen leven’

6. De inspraaknota kadernota Sociaal Domein vast te stellen.

Wat willen wij hiermee bereiken?
Met onze werkzaamheden binnen het Sociaal Domein willen we inzetten 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. 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 om de basis op peil te houden voor alle 
inwoners en specifiek voor de mensen die ondersteuning nodig hebben.

Waarom komen we nu met dit voorstel?
Het takenpakket van de gemeente is de laatste jaren behoorlijk uitgedijd. Sinds 2015, het jaar van 
de decentralisaties is er veel veranderd voor gemeenten. Gemeenten hebben een grote en 
belangrijke verantwoordelijkheid gekregen in het bieden van zorg. Met de inhoudelijke verandering 
is tevens de financiële situatie sterk veranderd. In de jaren 2015 t/m heden heeft de aandacht 
vooral gelegen op de overname van de taken voortvloeiend uit de Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning), Jeugdwet en Participatiewet. Nu is er richting nodig voor hoe Tynaarlo deze taken 
gaat uitvoeren op de manier die het beste bij deze gemeente past, richting die aan de raad wordt 
gevraagd.

Het sociaal domein is met de decentralisaties een hoofdbestanddeel geworden van de begroting 
van de gemeente. In Tynaarlo komen we al jaren niet uit met de budgetten die het Rijk beschikbaar 
stelt voor de uitvoering van de taken. Wanneer we blijven werken zoals we nu doen, lopen we 
tegen structurele miljoenentekorten aan. Er zijn de afgelopen jaren al meerdere maatregelen 
getroffen om de uitgaven te beheersen. Met deze acties zullen we het financiële tekort op de zorg 
echter niet structureel gaan oplossen. Dat ligt niet in het vermogen van de gemeente. Daarover is 
ook het zogenaamde AEF-rapport, een onderzoek naar de tekorten in de jeugdhulp, voldoende 
duidelijk. Toch willen we doen wat in ons vermogen ligt om de ontstane tekorten terug te dringen en 
toekomstige tekorten te beperken. Ook daarvoor zijn richtinggevende besluiten van de raad nodig.

Wat ging er aan vooraf
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.



Wanneer gaan we het uitvoeren?
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.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester

O. de Jager RC MAC, gemeentesecretaris a.i.



Raadsbesluit nr. 16

Betreft: Richting geven aan het Sociaal Domein

Raadsvoorstel Gewijzigde kadernota Sociaal Domein 2022-2026 ‘De kunst van het samen leven’

De raad van de gemeente Tynaarlo;

B E S L U I T:

De raad besluit. 
1. In te stemmen met het inzetten op de volgende vier pijlers en speerpunten:

Pijler 1: Ontmoeting en Meedoen met de volgende speerpunten:
i. Armoedebeleid 
ii. Schuldhulpverlening 
iii. Taalachterstanden

Pijler 2: Gezondheid en Vitaliteit met de volgende speerpunten:
i. Uitvoering Preventieakkoord
ii. Uitvoering actieplan Geweld hoort nergens thuis

Pijler 3: Veiligheid en Leefbaarheid met de volgende speerpunt:
i. Investeren in maatschappelijke voorzieningen

Pijler 4: Zelfredzaamheid en Ontwikkeling met de volgende speerpunten:
i. Voor- en vroegschoolse educatie 
ii. Leerplicht en het voorkomen van schooluitval 
iii. Inzet op omscholing 
iv. Deelnemen aan vrijwilligerswerk

2. Voor de uitvoering van deze pijlers en speerpunten de volgende kaders vast te stellen:
Kader 1: Samenhang en samenwerking
Kader 2: Voorkomen
Kader 3: Vroegsignalering
Kader 4: Normalisering en Demedicalisering

3. Voor de financiën van het Sociaal Domein de volgende kaders vast te stellen:
Kader 5: Integrale afweging
Kader 6: Beheersing kosten
Kader 7: Juiste plek en juiste burger (noodzakelijkheid)
Kader 8: Effectief, efficiënt en controleerbaar
Kader 9: Verantwoorde prijs/kwaliteitverhouding

4. In te stemmen met het verder uitwerken van bovengenoemde speerpunten en kaders in:
1. Het Programma Sociaal Domein (uitvoeringsplan)
2. De begroting voor 2022
3. Een monitoringssysteem met parameters

5. In te stemmen met de beschrijving van bovengenoemde beslispunten in bijgevoegde 
gewijzigde kadernota Sociaal Domein 2022-2026 ‘De kunst van het samen leven’

6. De inspraaknota kadernota Sociaal Domein vast te stellen.

Vries, 22 juni 2021

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,
voorzitter

P. Koekoek
griffier


