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Samenvatting
In deze versie voor besluitvorming zijn de resultaten van de inspraak en de wensen en
bedenkingen van de commissie Burgers verwerkt. De structuur van deze versie is dientengevolge
grondig gewijzigd: het lokale beleidskader is leidend, het regionaal beleidskader en de financiële
paragraaf zijn als bijlagen ingevoegd: de acties verhuizen naar het uitvoeringsprogramma sociaal
domein 2018, welk programma wordt vastgesteld door het college.
Het beleidsplan is ingedeeld in 2 hoofdstukken.
Hoofdstuk 1 beschrijft de ontwikkelingen in het lokaal sociaal domein in de periode van 2015 tot en
met 2017 en stelt het kader voor de ambitie en de haalbaarheid voor de komende periode van
2018 tot en met 2021 vast.
Hoofdstuk 2 behandelt het lokaal sociaal domein en focust op de visie op de ontwikkeling van het
lokaal sociaal netwerk en het lokaal gebiedsteam en het kader voor de acties die hiervoor de
komende periode worden uitgezet. Tevens wordt de verbinding van zorg met veiligheid gelegd.
De deelonderwerpen (Wmo, Jeugd, Participatie, Lokaal gezondheidsbeleid, leefbaarheid en
handhaving en verbinding met integrale veiligheid) worden beschreven middels een gelijke
opbouw, te weten:
1.
2.
3.
4.

Aanleiding
Ontwikkelingen
Doelen
Resultaten

Het onderwerp Inkomensondersteuningsbeleid is reeds separaat voorgelegd.
Beslispunten
Het Beleidsplan sociaal domein 2018-2021 gemeente Asten vast te stellen.
Het college van burgemeester en wethouders opdracht geven een uitvoeringsprogramma sociaal
domein 2018 vast te stellen binnen de kaders van het beleidsplan en de begroting 2018.

2018003917*

Inleiding
De gemeente Asten heeft samen met haar inwoners en ketenpartners eenzelfde insteek gekozen
voor het beleid op het gebied van het sociaal domein. De ketenpartners in dit verband zijn de
lokale partners in het sociaal netwerk Asten, de Peelgemeenten (Deurne, Asten, Someren,
Laarbeek, Gemert-Bakel), Senzer, de gemeente Helmond, de 21 gemeenten voor de Jeugd en het
Veiligheidshuis.
Wat willen we bereiken
Deze insteek betreft een integrale toegang voor de inwoners voor alle zorg-, participatie- en
ondersteuningsvragen vanuit een lokaal sociaal gebiedsteam in de eigen gemeente met
verbindingen naar veiligheid en handhaving, waarbij de uitgangspunten "beter voorkomen dan
genezen", preventie en vroeg signalering zijn. Dit vanuit het idee dat investeren eerst en vooral
leidt tot betere ondersteuning en daarnaast / daarmee samenhangend tot minder inzet van (dure)
maatwerkvoorzieningen.
Wat gaan we daarvoor doen
Dit betekent dat er vanaf 2018 maatregelen worden genomen als het gaat om preventie en vroeg
signalering, een heldere op- en afschalingsstructuur bij de ondersteuning van burgers, de
verdeelsleutel van de bovenlokale uitvoeringslasten van de Peelorganisatie en de inkoop van
jeugdhulp.
Mogelijke alternatieven
Geen.
Risico’s
Onvoldoende effect van de beheersmaatregelen.
Communicatie
Het beleidsplan is in de vorm van een inspraakversie eerder voorgelegd aan de Participatieraad, de
burgers en organisaties die deel hebben genomen aan de ontwikkeltafel sociaal netwerk Asten en
de commissie Burgers.
Wat mag het kosten
Investeren is mogelijk op grond van uitvoering van een beleid dat financieel beheersbaar blijft
vanaf 2018. Dit wil zeggen dat de kosten voor de baten uit gaan, en dat er binnen de periode
waarover dit beleid wordt vastgesteld, een realistisch zicht bestaat op een stabilisering van baten
en lasten. Streven is om de lasten sociaal domein te dekken binnen de rijksuitkeringen voor
maatwerkvoorzieningen en de begrotingsruimte voor lokaal welzijnsbeleid.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
2018003889 Beleidsplan sociaal domein 2018 - 2021 Gemeente Asten - versie voor de
besluitvorming 13 maart 2018
2018003882 Bijlage 1 - Beleidskader sociaal domein maatwerkvoorzieningen in de
Peelregio
2018003886 Bijlage 2 - Financiële haalbaarheid en begroting 2018
2017039193 Bijlage 3 – Advies Participatieraad
2018003887 Bijlage 4 – Cliëntervaringsonderzoek Wmo
2018003888 Bijlage 5 – Cliëntervaringsonderzoek Jeugd
2017026119 Bijlage 6 – Gemeentelijke monitor sociaal domein VNG
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RAADSBESLUIT
Dagtekening:

Onderwerp:
Beleidsplan sociaal domein 2018-2021 - versie voor de
besluitvorming

13 maart 2018

Agendanummer:

18.03.

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
23 januari 2018 met zaaknummer 2018003905;
gehoord het advies van de commissie Burgers van 26 februari 2018;

besluit:

1.
2.

het Beleidsplan sociaal domein 2018-2021 gemeente Asten vast te stellen;
het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven een
uitvoeringsprogramma sociaal domein 2018 vast te stellen binnen de kaders van het
beleidsplan en de begroting 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
13 maart 2018.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos

