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Voorstel voor de Raad 

Datum raadsvergadering : 9 april 2021
Agendapuntnummer :
Besluitnummer :
Portefeuillehouders : Egbert van Dijk en Hilda Mulder

Aan de gemeenteraad

Onderwerp:
Ontwikkeling Kadernota sociaal domein.

Samenvatting:
De herijking van het sociaal domein De Wolden heeft als hoofddoel het vaststellen van 
een nieuwe balans tussen aan de ene kant het handhaven van een goede invulling van 
onze verantwoordelijkheid voor onze kwetsbare en minder zelfredzame inwoners en 
aan de andere kant een verantwoorde beheersing van de uitgaven in het sociaal 
domein. Met een ‘verantwoorde beheersing van de uitgaven’ wordt bedoeld dat de 
uitgaven in evenwicht moeten zijn met de inkomsten (rijksbijdrage). 
Om te komen tot een toekomstbestendig sociaal domein zijn (beleids)kaders nodig die 
in een door de gemeenteraad vast te stellen kadernota worden neergelegd. 
In de notitie die bij dit raadsvoorstel hoort, staan onder andere voorgenomen ambitie 
en beleidsuitgangspunten die wel aan de gemeenteraad voorleggen. Die concept-
uitgangspunten zijn opgesteld, onder andere naar aanleiding van de opiniërende 
raadsvergadering van 4 maart 2021 en worden in dit voorstel ter instemming aan de 
gemeenteraad voorgelegd. 
Met als leidraad de ambitie en uitgangspunten wordt de kadernota met als werknaam 
‘Duurzaam in balans’, vervolgens nader uitgewerkt.
Volgens de planning stelt de gemeenteraad de nieuwe kadernota sociaal domein vast 
tijdens de raadsvergadering van 24 juni 2021. 
  
Ontwerpbesluit:
1. In te stemmen met de voorgenomen ambitie en beleidsuitgangspunten zoals die in 

hoofdstuk 2 van de notitie ‘Kadernota sociaal domein’ zijn neergelegd.
 

Inleiding en aanleiding:
Onderdeel van de herijking sociaal domein De Wolden is het vaststellen door de 
gemeenteraad van (beleids)kaders richting een toekomstbestendig sociaal domein. Met 
dit voorstel en de bijbehorende notitie wil het college de gemeenteraad alvast 
meenemen in de ontwikkeling naar een nieuwe kadernota sociaal domein.

Problemen of vraagstukken:
In de notitie staan de voorgestelde ambitie en een aantal beleidsuitgangspunten 
vermeld. Het zijn nog concepten die in de kadernota verder moeten worden uitgewerkt. 
Daarnaast wordt in de notitie ook onder andere de voorgenomen inhoudsopgave van 
de kadernota vermeld om de gemeenteraad een beeld te geven welke onderwerpen in 
de kadernota aan bod komen. 

Ontwerpbesluit: toelichting en argumentatie:
1.1    Ontwikkeling kadernota 
Het besluit behoeft geen nadere toelichting en/of argumentatie.

Alternatief beleid:
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Niet van toepassing.

Financiële effecten:
Er zijn geen financiële effecten van het voorgestelde besluit. 

Personele effecten: 
Dit voorstel heeft geen personele gevolgen. 

Juridische effecten:
Dit voorstel heeft geen personele gevolgen. 

Participatie- en communicatieparagraaf:
(in te vullen aan de hand van de menukaart)
De adviesraden (Adviesraad Sociaal Domein en de drie Clientraden) hebben de meest 
actuele routekaart ook ontvangen en zijn op de hoogte van de ontwikkeling van een 
nieuwe kadernota. 
Aan de adviesraden is vooraf gevraagd om aan te geven welke onderwerpen zij graag 
zien meegenomen in een nieuwe kadernota. De door de adviesraden genoemde 
thema’s staan zijn vermeld in de notitie.
De adviesraden worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de kadernota en 
aan hen wordt gevraagd om een advies uit te brengen.

Fatale termijnen:
In de planning is opgenomen dat de gemeenteraad op 24 juni 2021 de nieuwe 
kadernota vaststelt. 

Aanpak en uitvoering:
De kadernota wordt verder ingevuld. 
  
Bijlagen:
Notitie ‘Kadernota sociaal domein’.

Zuidwolde, 13 april 2021
Burgemeester en wethouders van De Wolden,

Vanessa Gosselink-van Dijk Roger de Groot
secretaris a.i. burgemeester
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