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Onderwerp: Toelichting op de Uitvoeringsplannen sociaal domein 2020-2021 

Bijlage(n): 1. Uitvoeringsplannen sociaal domein 2020-2021 
2. Advies Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar  

Geachte Raad, 

Aanleiding van deze brief 

Het afgelopen jaar zijn de Uitvoeringsplannen 2018-2019 van de gemeente Voorschoten en 

Wassenaar geëvalueerd en afgerond. U heeft hierover in september 2019 een informatiebrief 

ontvangen. Het uitgangspunt van de Uitvoeringsplannen 2018-2019 was dat de maatschappelijke 

partners zelf doelen zouden formuleren en hier via werkgroepen invulling aan zouden geven. De 

komende twee jaar kiezen we voor een ander uitgangspunt. Dit keer houden we zelf meer regie op 

alle thema’s in de uitvoeringsplannen. Er zijn bovendien nieuwe ontwikkelingen, zoals het 

coronavirus, waardoor er een andere prioritering van de gemeentelijke taken is ontstaan. 

 

Het coronavirus 

Sinds 16 maart is er veel veranderd in Nederland. Er zijn nog steeds regels van kracht om de 

verspreiding van het coronavirus te beperken. Het einde van de crisis is nog niet in zicht en we 

kunnen gevolgen nog niet overzien. De onderwerpen van de uitvoeringsplannen blijven op ons 

netvlies staan, maar we zullen – afhankelijk van de ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht -  

steeds opnieuw moeten vaststellen waar de prioriteiten liggen. De continuering van de lokale 

zorginfrastructuur is daarbij een belangrijk uitgangspunt, maar ook door de economische gevolgen 

kunnen nieuwe prioriteiten ontstaan. 

 

Minder bijeenkomsten, meer digitale ondersteuning  

Voor de coronacrisis werden er regelmatig gezamenlijke bijeenkomsten gehouden met de 

maatschappelijke partners om nieuw beleid voor te bereiden. In deze bijeenkomsten werd 

expertise gedeeld en draagvlak gecreëerd voor nieuw beleid. De afgelopen periode zijn de  

bijeenkomsten nu niet door gegaan en het nieuwe beleid daardoor mogelijk vertraging oploopt. Het 

college wil optimale transparantie bieden aan de raadsleden en heeft daarom besloten om de 

uitvoeringsplannen aan de raad voor te leggen met het voorbehoud dat de planning vertraging kan 

oplopen of dat de beleidsvoorbereiding op een andere wijze verloopt.  

 

 

Uitvoeringsplannen 2020-2021: een integraal overzicht  

Het college heeft ervoor gekozen om, in haar tweede termijn, een overzicht op te stellen van alle 

uitvoeringstaken. Het overzicht is ingericht volgens de hoofddoelen en de onderliggende thema’s 

van het beleidsplan ‘Iedereen doet mee’. Het overzicht is uitdrukkelijk geen beleidsplan, maar een 

overzicht van de uitvoeringsplannen zoals ze nu op tafel liggen, dat bovendien inzichtelijk maakt 
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hoe en met wie we de samenwerking aangaan om onze doelen te bereiken. Op deze manier kan 

het college regie nemen en hierop verdere sturing geven. Tevens geeft het een mogelijkheid om de 

plannen en activiteiten te evalueren. 

 

In het overzicht beogen we integraal naar onze plannen te kijken. We willen samenhang laten zien, 

maar ook een toegankelijk en overzichtelijk stuk opleveren. De thema’s hebben een relatie met het 

beleidsplan “Iedereen doet Mee” en zijn gerangschikt volgens de vijf hoofdpijlers van de sociale 

monitor. We leggen daarmee een relatie met het beleidsplan Sociaal Domein, de begrotingsopbouw 

en de verantwoording van het college aan de raad.  

De hoofdpijlers zijn: 

1. Wassenaar is veilig en er is sociale cohesie 

2. Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen 

3. Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden 

4. Er is een duurzaam systeem voor zorg en ondersteuning. De ondersteuning vindt dicht bij huis plaats 

5. Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning op tijd 

 

De thema’s die nu de prioriteit hebben zijn: jeugd (uitvoering plan van aanpak), eenzaamheid 

(opstellen van een plan van aanpak), Langer thuis wonen (uitrol van pilot vitaliteit en veiligheid 

ouderen), financiële zelfredzaamheid (de uitvoering van het  plan van aanpak). 

 

Wassenaar 2030  

In de begroting 2020 is Wassenaar gestart met het formuleren van zes lange termijn opgaven die 

een fundament zijn voor Wassenaar in 20301.  

 

Opgavegericht werken  

Het opgave gericht werken is een nieuwe werkwijze voor de hele werkorganisatie. Opgave gericht 

werken houdt in dat we in samenspraak met de  maatschappelijk partners de doelstellingen 

opstellen. Het opgave gericht werken is een ontwikkelproces van de werkorganisatie en in de 

praktijk moet worden toegepast en geïmplementeerd. Het is in lijn met de voorstellen van de ASD, 

die mede adviseert hoe we smart, doelgericht en gezamenlijk met de maatschappelijke partners  

maatschappelijke impact realiseren.     

 

Verantwoording 

Het voorstel is om de uitvoeringsplannen periodiek bij te stellen bij de voorjaars- en de 

najaarsnota. Hiermee sluiten de uitvoeringsplannen aan bij de begrotingscyclus.   

 

Een aantal verbeterpunten van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 

De ASD heeft de Uitvoeringsplannen 2020-2021 gelezen en een aantal aanbevelingen meegegeven 

(zie bijlage). Het college heeft deze dankbaar in ontvangst genomen en gaat daar op de volgende 

manier mee aan de slag: 
1. Toevoegingen aan de inventarisatie  

De ASD adviseert om vijf zaken aan de inventarisatie toe te voegen. Het college heeft er 

daarom voor gekozen deze aanbevelingen in de reguliere uitvoeringspraktijk op te pakken bij 

het ontwikkelen van het opgavegericht werken binnen de werkorganisatie.  

2. Helderheid over regievoering en samenwerkingsverbanden 

De ASD adviseert helder te zijn over de eindverantwoordelijke per thema en onderwerp. Het 

college kiest ook er ook op dit punt voor om in de reguliere uitvoeringspraktijk op te pakken. 

Daarnaast is het noodzakelijk om het overleg tussen meerdere partijen te faciliteren. Het 

aangaan van meer structurele overleggen met interne en externe partijen is een aanbeveling 

die we ter harte nemen. Ook de mate van de ambtelijke inzet is van belang bij de te stellen 

doelen. Het college zal er op toezien dat aan al deze aanbevelingen recht wordt gedaan.  

 
1 De thema’s zijn: 1. Veilig, groen en internationaal dorp; 2. Een dorp in beweging 

3. Bouwen aan een solide basis; 4. Denken in mogelijkheden; 5. Duurzaam en toekomstbestendig; 6. Iedereen 
doet mee! 



 

 

3. Aanvullende aanbevelingen (concrete zaken) 

naar aanleiding van de aanvullende aanbevelingen: 

• Er ligt een financieel voorstel in de voorjaarsnota voor het telefonisch loket Wassenaar; 

• De uitvoering van de “in-geval-van-nood” kaart; 

• Aandacht voor sociaal en geestelijk beperkten in het plan van aanpak voor een inclusieve 

en toegankelijke samenleving. Wij gaan lokale belangenorganisaties van mensen met een 

beperking benaderen, zoals o.a. de SGW en te betrekken bij het plan voor lokale inclusie.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

drs. H.I.P. Oppatja, 

drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

  



 

 

Bijlage Uitvoeringsplannen Wassenaar 

Belangrijkste mijlpalen 

1. Veiligheid, Sociale Cohesie en Wonen: 

2020:  Uitvoeringsplan eenzaamheid 

2020: e.v. Uitrol pilot Vitaliteit en Veiligheid Ouderen (Langer Thuis Wonen) 

2020:  De woonvisie wordt vastgesteld 

2020: Cultuurvisie is vastgesteld 

2022:  Lokale Maatregelingen voor opvang doelgroep Beschermd wonen en 

Maatschappelijke opvang  

2. Jeugd: 

2021: Lokaal actieplan jeugd Wassenaar 2019-2021  

2021:  Invoering resultaatgericht jeugdhulpstelsel  

2021:  Vaststellen regionale visie jeugdhulp  

 

3.  Zelfredzaamheid volwassenen / Langer Thuis Wonen 

2020:  Getekend lokaal sportakkoord door alle partners 

2020:  Opzetten vervoervoorziening Automaatje 

2021:   Jaarlijkse inventarisatie activiteiten mantelzorg 

2021:  Uitvoeringsplan dementie 

4. Duurzaam systeem volwassenen  

 

2020/21:  Medio 2020 start Sociale kaart Wassenaar / telefonisch loket versterking. 

2020:  Subsidieplan medio 2020 in de Raad 

2020:  Financiële zelfredzaamheid 

- Realiseren pilot Voorkoming huisuitzettingen  

- Armoederegisseur 

2020:  Beleidsplan Inburgering 2020 

2021:  Inkoop inburgeringstrajecten voor 01/01/2021 

 

 

5. Cliënttevredenheid en juiste en tijdige ondersteuning 

 

2020:  Nieuw regionaal beleidsplan laaggeletterdheid 2020-2024 

2021:  Uitvoeringsplan Inclusiviteit en Toegankelijkheid 


