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Geadviseerd besluit 
1. Intrekken van de Kadernota Sociaal Domein “De kunst van samen leven in de gemeente 

Renkum” – januari 2014. 

2. Vaststellen van de  Kadernota Sociaal Domein “De kunst van samen leven in de gemeente 

Renkum, de transformatie” – september 2015. 

3. Kennisnemen van de bestuurlijke reactie op het advies van de Wmo-raad, de Adviesraad 

Participatie en de Jongerenraad. 

 

Toelichting op beslispunten  
 
Ad 1. In januari 2014 heeft u de Kadernota Sociaal Domein “De kunst van samen leven in de  

gemeente Renkum” vastgesteld. Onder andere op basis hiervan hebben wij de eerste fase 

van de transitie gerealiseerd. Onderkend is dat de gewenste transformatie en de hiervoor 

noodzakelijke cultuurverandering zich over meer dan één decennium zal uitstrekken. 

Inmiddels zijn de wetten - met enkele wijzigingen - in werking getreden en heeft 

beleidsuitvoering geleid tot voortschrijdend inzicht. Om de transformatie mogelijk te maken 

zullen bepaalde kaders bijgesteld moeten worden. Dit  maakt dat de kadernota 

geactualiseerd moet worden. 

 

Ad.2     De vastgestelde Kadernota Sociaal Domein  “De kunst van samen leven in de gemeente  

 Renkum, de transformatie” – september 2015 komt in de plaats van de Kadernota Sociaal  

 Domein “De kunst van samenleven in de gemeente Renkum” – januari 2014 

 

Ad 3. Aangezien de adviezen van de  adviesraden van invloed kunnen zijn op de kadernota is het  

 van belang  kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op deze adviezen.  
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Beoogd effect 
Door middel van het vaststellen van de nieuwe kaders geeft u invulling aan uw kaderstellende rol.  

 

Kader 
De Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatie, en de hieruit voortvloeiende verordeningen en 

besluiten, vormen het wettelijk kader van de kadernota. Het Sociaal Domein is een belangrijk 

onderdeel van het meerjarenbeleidsplan 2015 – 2019.  

 

Argumenten 
 
1. Intrekken van de Kadernota Sociaal Domein “De kunst van samen leven in de 

gemeente Renkum” – januari 2014. 

 

Om op 1 januari 2015 goed voorbereid te zijn op de transitie heeft de gemeente Renkum 

- vooruitlopend op definitieve vaststelling van wetgeving en financiering - de Kadernota 

Sociaal Domein “De kunst van samenleven in de gemeente Renkum - januari 2014” 

vastgesteld. Inmiddels zijn de wetten - met enkele wijzigingen - in werking getreden en 

heeft beleidsuitvoering geleid tot voortschrijdend inzicht. Zo is de keuze om met 

wijkteams te gaan werken losgelaten, hiervoor in de plaats wordt een belangrijke rol 

toebedeeld aan ons Sociaal team. Waar we in de transitieperiode vooral in wilde zetten 

op maatschappelijk aanbesteden kiezen we nu voor meerdere vernieuwende vormen van 

verwerven. Wij willen nog meer ruimte creëren om te kunnen anticiperen en flexibel in te 

kunnen spelen op ontwikkelingen in de samenleving en de dorpen. Wij willen een 

doorslaggevende rol vervullen in een duurzame omslag naar samenredzaamheid en sociale 

innovatie. Het is van belang om hierin een goede balans te vinden tussen enerzijds loslaten en 

anderzijds actief verandering organiseren. We zetten in op zes beleidsrichtingen. Dit vraagt om 

nieuwe kaders en daarmee actualisatie van de kadernota. 

 

 
2. Vaststellen van de concept Kadernota Sociaal Domein “De kunst van samen leven in 

de gemeente Renkum, de transformatie” – september 2015. 

 

Sociaal maatschappelijke vernieuwing is absolute voorwaarde voor transformatie van het 

sociaal domein. In de samenleving is al een beweging in de richting van samenredzaamheid  

en sociale innovatie gaande. Dit gaat gepaard met nieuwe energie, maar ook met de nodige 

onzekerheden bij inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeente. Hiervoor heeft u in 2014 

de Kadernota sociaal Domein “de kunst van samen leven in de gemeente Renkum “vastgesteld. De 

visie en uitgangspunten zoals hier beschreven zijn nog onverminderd van kracht en 

meegenomen in de geactualiseerde nota: ”De kunst van het samen leven in de gemeente 

Renkum, de transformatie”. De vertaling ervan in beleidsrichtingen is aangescherpt om 

van transitie naar transformatie te komen. In drie van de zes beleidsrichtingen is zelfs 

sprake van een noodzakelijke koerswijziging: Sociaal Team als vliegwiel voor de 

transformatie, Nieuwe vormen van verwerven en innovatie en Samen werken ter 

versterking van de (be)stuur(s)kracht. Wij willen de gemeenteraad graag aan de 

voorkant van dit proces positioneren. De transformatie vindt plaats in complexe 

netwerken van regio’s, gemeenten, organisaties en inwoners. Het is van belang om in 

deze netwerken te kunnen beschikken over door uw raad vastgestelde 

toekomstbestendige kaders.  
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3. Kennisnemen van de bestuurlijke reactie op het advies van de Wmo-raad, de 

Adviesraad Participatie en de Jongerenraad. 

 

De adviesraden zijn belangrijke schakels in het vergroten van maatschappelijke en politieke 

betrokkenheid van inwoners.  

 

Kanttekeningen 
De maatschappelijke en financiële effecten van inzet vanuit de nieuwe kaders laten zich moeilijk in 

exacte uitkomsten  voorspellen. Duidelijk is wel dat de sociaalmaatschappelijke vernieuwing de 

nodige jaren in beslag zal nemen en op termijn tot kostenbesparingen zal leiden.   

 

De gemeente is voor het realiseren van de doelstellingen in het sociaal domein afhankelijk van 

ontwikkelingen in wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en andere partijen. 

Implementatie van aanpalende wet- en regelgeving bijvoorbeeld heeft hierop grote impact. Te 

denken valt aan de invoering van populatiegebonden bekostiging vanuit de Zorgverzekeringswet en 

de overheveling van hulpmiddelen, woningaanpassingen en Hulp bij het Huishouden in het kader 

van de Wet langdurige zorg.  

 

Draagvlak 
De werkwijze zoals gehanteerd vloeit voort uit uw kaderstellende rol.  

 

Aanpak/Uitvoering 
Aangezien onze gemeente zoveel mogelijk ruimte wil geven aan participatie van inwoners, 

maatschappelijk middenveld en ondernemers is voor het sociaal domein gekozen voor een 

beknopte kadernota met beleidsrichtingen. De nota is paraplu en toetssteen voor verder te 

ontwikkelen beleid.  

 

Communicatie 
Niet van toepassing 

 

Financiële consequenties 
De financiële consequenties worden bij de beleids- en begrotingscyclus in beeld gebracht. De taken 

worden binnen het beschikbare budget uitgevoerd.   

 

Juridische consequenties 
Niet van toepassing 

 

WMO-aspecten 
De Wmo 2015 is een van de pijlers van het sociaal domein.   

 

Duurzaamheid 
Niet van toepassing 

 

Effect op vermindering regeldruk 
Niet van toepassing 
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Alternatieven  
Het niet bijstellen van de kaders kan tot gevolg hebben dat enerzijds de kwaliteit van samenleven 

onder druk komt te staan en anderzijds de bezuinigingen niet gerealiseerd kunnen worden.   

 


