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Uitvoeringagenda Sociaal domein2017-2018 

In het Integraal beleidskader 2016-2018 is vastgelegd dat we in 2016 een aanvang maken 

met de volgende actieplannen: 

 Informele inzet (Vrijwilligers en Mantelzorg) 

 Preventie (op het gebied van jeugd) 

 Minima en financiële zelfredzaamheid 

 Participatie (op de arbeidsmarkt) van mensen met een arbeidsbeperking 

 Nieuwkomers 

 

Deze actieplannen lopen de komende jaren nog door. Voorgesteld wordt daarnaast 

actieplannen voor de volgende onderwerpen te ontwikkelen: 

 Beschermd wonen: Onder beschermd wonen verstaan we het bieden van onderdak 

en begeleiding aan personen met een psychische aandoening. Beschermd wonen 

valt vanaf 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van centrumgemeente Alkmaar 

en de middelen worden per 1 januari 2020 verder gedecentraliseerd naar alle 

gemeenten. De BUCH gemeenten werken binnen de regio Alkmaar aan het opstellen 

van een visie waarin omschreven wordt hoe de samenwerking tot en ná 1-1-2020 

eruit komt te zien. Deze visie wordt nog dit jaar opgeleverd. De visie richt zich op vier 

punten: toewerken naar resultaatsturing, in beeld brengen van de woonzorgopgave, 

de huidige én toekomstige samenwerking tussen gemeenten. 

 Aanpak personen met verward gedrag: Per 1 oktober 2018 moeten alle gemeenten 

afspraken hebben gemaakt over de opvang van personen met een verward gedrag. 

Het proces om te komen tot deze afspraken wordt vastgelegd in een actieplan. 

Vanwege de grote betrokkenheid van de regionaal werkende (zorg)organisaties en 

de politie- c.q. veiligheidsregio, is er gekozen voor een verdere uitwerking van de 

benodigde afspraken met de gemeente Alkmaar en zo mogelijk met de hele regio 

Alkmaar. Omdat Uitgeest onder een andere veiligheidsregio valt wordt er voor 

Uitgeest op een later moment een apart plan van aanpak opgesteld.  

 Bewegen en sport: Voor alle gemeenten is het verplicht een lokaal 

gezondheidsbeleid te hebben. Dit stellen we op vanuit het concept positieve 

gezondheid waarbij onder andere focus ligt op bewegen en sport. Het concept 

positieve gezondheid sluit aan op de uitgangspunten van het integraal beleidskader. 

Positieve gezondheid gaat uit van wat mensen kunnen en het vermogen om om te 

gaan met veranderende omstandigheden. Dit reikt dus verder dan de traditionele 

benadering van gezondheid als de afwezigheid van ziekte. 

 Faciliteren maatschappelijke initiatieven: Organisatie breed wordt gewerkt aan de 

invulling van een faciliterende overheid. Doel is om vanuit een ondersteunende rol als 

overheid ruimte te bieden aan maatschappelijke initiatieven en bij 

beleidsontwikkelingen vanaf het begin ruimte te bieden aan inbreng vanuit onze 

inwoners en ondernemers. Naast deze verandering in cultuur, van regie naar 

samenspel, zetten we in op het gebruik van middelen die hierin ondersteunen zoals 

right to challenge en participatie. 

 Handhaving: we maken een start met het opstellen van een integraal 

handhavingskader en uitvoeringsplan, zoals vastgelegd in de Verordening sociaal 

domein. Met de invoering van de decentralisaties is het belang van handhaving nog 

groter geworden. Handhaving zorgt immers dat zorg en sociale zekerheid op de juiste 



plekken terecht komt. Maar met handhaving kunnen ook kosten worden 

teruggedrongen en baten worden vergroot. Doel is voorkomen dat inwoners verkeerd 

of oneigenlijk gebruik maken van voorzieningen en afspraken vastleggen over hoe 

we acteren wanneer dit wel gebeurd. 

 Inclusieve samenleving: De BUCH gemeenten gaan (ipv een intentieovereenkomst 

dementievriendelijke gemeenschap) een intentie overeenkomst “iedereen doet mee” 

opstellen. De doelstelling is om te streven naar een inclusieve samenleving. Een 

inclusieve samenleving is een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen. 

Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of 

beperkingen iemand heeft. Iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de 

maatschappij. Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun 

beperkingen. Naast de ondertekening van een intentieovereenkomst werken we een 

voorstel uit om de inclusieve samenleving daadwerkelijk verder vorm en inhoud te 

geven. 

Naast deze inhoudelijke onderwerpen zien we meer organisatorische ontwikkelingen. Het 

gaat hier voor het komend jaar in ieder geval om de volgende onderwerpen: 

 Privacy (waarbij het sociaal domein onderdeel is van organisatiebreed project over 

dit onderwerp): Vanuit de sociale teams, de backoffice en beleid is in een aantal 

werksessies aangegeven welke verbeterpunten er zijn. Komend jaar werken we aan 

de hand van de uitkomsten van deze werksessies aan: 

o kaders voor het delen van informatie binnen het domein samenleven en met 

derden,  

o de bewustwording van de waarde van de gegevens waarmee gewerkt wordt 

bij medewerkers verhogen. Dit willen we bijvoorbeeld doen door scholing en 

het evalueren en indien nodig herzien van de toestemmingsverklaring die 

inwoners tekenen om gegevens met derden te mogen delen, 

o het afsluiten van verwerkersovereenkomsten tussen de BUCH 

werkorganisatie en onze partners in de sociale teams. 

 Vernieuwde bekostiging Jeugdzorg: Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo werken 

de komende maanden aan de implementatie van een vernieuwde 

bekostigingssystematiek voor de ambulante jeugdhulp. Deze wijziging biedt oplossing 

voor de wettelijke verplichting die gemeenten hebben om per 1 januari 2018 alle 

DBC’s om te zetten. De vernieuwde bekostiging moet daarnaast gaan leiden tot: 

o een administratieve lastenverlichting; eenvoud, minder producten; 

o integrale ondersteuningsvormen van GGZ, Jeugd- en Opvoedhulp en 

Begeleiding, Persoonlijke verzorging en verblijf; 

o het versterken van de regierol van gemeenten; 

o innovatie binnen de ondersteuning. 

De vernieuwde bekostiging is een wijziging in de manier van indiceren en bekostigen 

en betreft daarmee feitelijk een modelwijziging die impact heeft op werkprocessen en 

bedrijfsvoering van zorgaanbieders en gemeenten. Inwoners van onze gemeenten 

die jeugdhulp ontvangen of gaan ontvangen merken geen veranderingen op. We 

gaan er uiteraard wel vanuit dat deze wijziging een positieve invloed heeft op de 

kwaliteit van de ambulante jeugdhulp en de tevredenheid van onze inwoners. 

 Evaluatie integraal dienstverleningsmodel sociaal domein BUCH:  

In september 2014 hebben de colleges van de vier BUCH gemeenten het 

‘implementatieplan integraal dienstverleningsmodel sociaal domein BUCH 

gemeenten’ vastgesteld. VNG adviseerde gemeenten destijds bij het opzetten van 

sociale teams voor de voorbereiding op de invoering van de drie decentralisaties in 



het sociaal domein te kiezen tussen drie varianten wat betreft de invulling van de 

formatie van de sociale teams. De BUCH gemeenten hebben ervoor gekozen te 

starten met de ‘minimale variant’, met daarbij de mogelijkheid dit op een later moment 

uit te breiden indien nodig. De effecten van de decentralisaties worden langzaam 

zichtbaar en steeds duidelijker wordt dat onze ambitieuze visie en integraal 

dienstverleningsmodel in combinatie met ‘minimale variant ’ wat betreft bezetting in 

de sociaal teams knellend is. Een evaluatie van het dienstverleningsmodel is 

noodzakelijk. Op basis daarvan kan worden besloten aanpassingen te doen. 

 

 


