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Geadviseerd besluit
1. Vaststellen van de “Kadernota Sociaal Domein” – september 2019 (zie bijlage 1), met 

inachtneming van de input van de raadsontmoeting op 2 oktober 2019.
2. Intrekken van de Kadernota Sociaal Domein "De kunst van samenleven in de gemeente 

Renkum, de transformatie" - september 2015

Toelichting op beslispunten
Ad. 1 In oktober 2015 heeft u de kadernota “De kunst van samenleven in de gemeente Renkum, 

de transformatie” vastgesteld. De afgelopen jaren zijn er goede stappen gezet, zoals het 

(door)ontwikkelen van het Sociaal Team, het leggen van lijntjes met 

samenwerkingspartners en het optimaliseren van ondersteuningsaanbod. Daarnaast 

hebben wij aan de hand van gesprekken met partners, het Verwey-Jonker Instituut, het 

Rekenkamerrapport en lokaal onderzoek zoals het jaarverslag leerplicht (zie bijlage 2), in 

kaart gebracht wat we beter kunnen doen. Om de transformatie en bezuinigingssopgaven 

te kunnen realiseren, is het dan ook tijd om de volgende stappen te zetten. Hiervoor is 

aanscherping van de koers en visie nodig. Dit maakt dat de kadernota geactualiseerd moet 

worden. 

Omdat we het belangrijk vinden inwoners en netwerkpartners verder mee te nemen, wordt 

de conceptversie van de Kadernota die u eerder ontvangen heeft, aangescherpt op basis 

van de input van de raadsontmoeting 2 oktober 2019.

Ad. 2 De vastgestelde “Kadernota Sociaal Domein” – september 2019 komt in de plaats van de 

Kadernota Sociaal Domein “De kunst van samenleven in de gemeente Renkum” – 

september 2015. 

Beoogd effect
Door middel van het vaststellen van de kaders, geeft u invulling aan uw kaderstellende rol. De 

kadernota zet er op in dat iedere inwoner in de gemeente Renkum veilig, gezond, zo zelfstandig 

mogelijk en met plezier kan leven en zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Om dit te kunnen 

bereiken moet de zorg en ondersteuning voor de lange termijn betaalbaar blijven en ook hier zet de 

kadernota op in. 
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Kader
De Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet en de hieruit voorvloeiende verordeningen en 

besluiten, vormen het wettelijk kader van de kadernota.

Argumenten
1. Vaststellen van de “Kadernota Sociaal Domein” - september 2019

Het vaststellen van de kadernota behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. 

Actualisering van de kadernota is nodig om de transformatie en de bezuinigingsopgaven 

zoals omschreven in de perspectiefnota te kunnen realiseren. Om hier concrete stappen in 

de kunnen zetten worden er daarom naast ambities, ook concrete acties omschreven. 

2. Intrekken van de Kadernota “De kunst van samenleven in de gemeente Renkum-

de transformatie” – september 2015

De nieuwe nota komt in de plaats van de Kadernota Sociaal Domein “De kunst van 

samenleven in de gemeente Renkum – de transformatie” – september 2015. De nota vormt 

een paraplu voor het verder ontwikkelen en uitvoeren van beleid. 

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

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.

Draagvlak
De kadernota is tot stand gekomen aan de hand van input verkregen uit gesprekken met partners1, 
het Verwey-Jonker Instituut, het Rekenkamerrapport en lokaal onderzoek zoals het jaarverslag 
leerplicht (zie bijlage 2). Hierdoor is de input van inwoners, netwerkpartners en medewerkers van 
onze gemeente, verwerkt in deze nota.  

De kadernota is op dinsdag 17 september 2019 met de Adviesraad Sociaal Domein en de 

Jongerenraad besproken. Zij ondersteunen de nota op hoofdlijnen. Daarnaast is er met inwoners en 

partners tijdens de raadsontmoeting op 2 oktober 2019 in gesprek gegaan over de nota. De 

conceptnota die u eerder u ontvangen heeft is hierop aangepast.

Omdat we het belangrijk vinden inwoners en netwerkpartners verder mee te nemen, bespreken we 

de nota tijdens de raadsontmoeting 2 oktober 2019 en nemen we mogelijke input mee bij de 

definitieve versie van de kadernota.

Aanpak/Uitvoering
Gezien we concreet aan de slag willen kunnen gaan met de nota, is gekozen voor strategische 
agenda’s. In deze agenda’s worden ambities gesteld, maar ook acties benoemd, zodat we samen 
met onze partners aan de slag kunnen om deze ambities te realiseren. Nadat u de nota heeft 
vastgesteld, gaan we samen met onze partners en inwoners aan de slag met de realisatie van de 

1 We hebben gesproken met partners als huisartsen, verloskundigen, kraamzorg, 
jeugdverpleegkundigen, Rijnstate, Renkum voor Elkaar, scholen, kinderopvang, 
samenwerkingsverbanden van scholen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, wijkverpleegkundigen, 
verschillende zorgaanbieders, SamenZP, Divosa, training Veranderkracht, Alliantie Kinderarmoede, 
St. Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Startpunt Geldzaken (Nibud), st. Kredietbank, 
woningcorporatie Vivare en regio gemeenten.  
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acties. Samen met hen zullen wij de acties en ambities in de kadernota ook monitoren en evalueren 
en wij nemen u hier als raad in mee door middel van een jaarlijks voortgangsgesprek.  

Een randvoorwaarde voor het realiseren van de ambities en acties in de kadernota, is dat we 
investeren in de verdere ontwikkeling van de aanpak van medewerkers om met deze nieuwe 
werkwijze om te gaan. De in gang gezette organisatie ontwikkeling voorziet hierin. 

Communicatie
Onze netwerkpartners zijn met deze nota meegenomen middels de raadsontmoeting op 2 oktober 
2019. Daarnaast nemen we onze partners en inwoners mee in de uitwerking van voorstellen. 

Financiële consequenties
De financiële consequenties van het vaststellen van de kadernota landen in de begroting en zijn in 
lijn met de perspectiefnota. 

Juridische consequenties
Niet van toepassing.

WMO-aspecten
De wmo is één van de pijlers van het sociaal domein en komt uitgebreid terug in de kadernota en 
specifiek het onderdeel “ouder worden”

Gezondheid
De gezondheid van onze inwoners en het sociaal domein hangen nauw met elkaar samen. De 
ambities en acties binnen deze kadernota dragen dan ook bij aan de gezondheid van onze 
inwoners.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is als ambitie benoemd in de nota. 

Effect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing.

Alternatieven 
Het niet bijstellen van de kaders kan tot gevolg hebben dat enerzijds de kwaliteit van het sociaal 
domein onder druk komt te staan en wij anderzijds de transformatie en bezuinigingen niet kunnen 
realiseren. 
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