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Geachte heer, mevrouw,

De afgelopen vier jaar heeft het college vorm gegeven aan het beleid in het sociaal domein aan de

hand van het “Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022”. In dit documentis de visie beschreven die

het college heeft ten aanzien van onder andere zorg, ondersteuning, onderwijs en zelfredzaamheid.

Omdat het huidige beleidsplan eind 2022 afloopt, is het belangrijk om hier de komende periode een

vervolg aan te geven.

Het college heeft besloten het huidige beleidsplan te verlengen tot en met 2023

Op 20 september heeft het college besloten het huidige beleidsplan sociaal domein met 1 jaar te

verlengen. De belangrijkste reden hiervooris dat het college het belangrijk vindt om de raad - in de

nieuwe samenstelling - de gelegenheid te geven mee te denken over de toekomstige visie op het

sociaal domein. Ook willen we de tijd nemen om onze partners in het sociaal domein te betrekken

om samen met hen de afgelopen vier jaar te evalueren en aandachts- en speerpunten voor de

komende jaren op te halen.

Informatievoorziening aan de raad over het sociaal domein

Het huidige beleidsplan is aangevuld met een gedetailleerd activiteitenoverzicht per jaar. De

afgelopen vier jaar heeft de gemeenteraad ieder half jaar een overzicht ontvangen met de stand

van zaken met betrekking tot de uitvoering van de activiteiten uit het beleidsplan.

De afgelopen twee jaar hebben we gezien dat de uitvoering van alle activiteiten niet altijd volgens

planning verliep: zo zijn als gevolg van actualiteiten (bv de uitbraak van corona en de oorlog in

Oekraïne) sommige activiteiten niet of later uitgevoerd. Ook hebben deze crises invloed gehad op

de informatievoorziening naar de raad: die is het afgelopen jaar minder frequent geweest.

Graag gaan wij met u in gesprek over de wijze waarop we de informatievoorziening aan uw raad de

komende jaren vorm kunnen geven.
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Vervolg — beeldvormende avond op 12 oktober

Op 12 oktober organiseren wij een beeldvormende avond over dit onderwerp en gaan wij graag

met u in gesprek om het beleidsplan sociaal domein 2019-2022 te evalueren en ideeën op te halen

voor de komende jaren. Deze ideeën geven we een plek in het beleidsplan sociaal domein 2024-

2028.

Voor de volledigheid en ter voorbereiding op de beeldvormende avond sturen wij u als bijlage het

huidige beleidsplan sociaal domein (2019-2022) toe.

Planning

Onderstaand een voorlopige planning:

 

 

 

 

 

   

12 oktober 2022 Beeldvormende avond

Oktober 2022- januari 2023 Input ophalenbij externe partners

Januari 2023 — april 2023 Opstellen beleidsplan 2024-2028

Mei 2023 Conceptversie gereed voor de raad/Wmoraad

November 2023 College stelt beleidsplan 2024-2028 vast

December 2023 Raad stelt beleidsplan 2024-2028 vast  
 

Wij zijn van mening dat, met het geschetste proces en planning, er veel ruimte is voor zowel de

gemeenteraad als andere partijen in het sociaal domein, om samen vorm te geven aan het sociaal

domein in Bloemendaal de komende jaren.
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