
 
 
 

 

Amendement  
 
Onderwerp: Kaders sociaal domein 
 
 

De raad van de gemeente Stede Broec in de vergadering bijeen op 27 juni 2019, behandelend 

agendapunt 22 ‘Visie Sociaal Domein’ 

 

Constaterende dat: 

 ODS op dinsdag 7 mei 2019 een bespreeknotitie geschreven heeft;  

 WMO-raad advies gegeven heeft omtrent de kaders van het sociaal domein.  

 In de vergadering van de commissie Samenleving van 11 juni het vormgeven van de taken binnen 

het sociaal domein besproken is.. 

 

Overwegende dat:  

 de gemeente verantwoordelijk is voor beleid en uitvoering van taken 

 er in april 2019 een rapport verschenen is genaamd ‘onderzoek resultaten en effecten sociaal domein 

2015 – 2019’ en dat het stuk ‘Visie op het Sociaal domein’ van 11 juni aan de orde gekomen is.  

 

Van mening dat:  

 er uit het rapport gebleken is dat er tussen de gemeente en Stichting Welzijn Stede Broec veel 

onduidelijkheden zijn, en dat goede kaders ontbreken 

 

Besluit: 

Om aan het besluit een 2
de

 beslispunt toe te voegen: 

2.  En te werken binnen de volgende kaders: 

 Eén loket (één website en één route) voor het sociaal domein die leidt naar Stichting Welzijn Stede 

Broec; 

 De gemeente als opdrachtgever optreedt en Stichting Welzijn Stede Broec als opdrachtnemer te 

laten fungeren; verantwoordelijkheden en processen duidelijk scheiden; 

 De gemeente doet  inkoop, backoffice en de controle op juistheid van uitvoeren door Stichting Welzijn 

Stede Broec. Geen dubbel werk. De gemeente is eindverantwoordelijk; 

 Uitgaan van 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur. Zoveel mogelijk klantgericht en kosteneffectief werken; 

 Overleg en afstemming met zorgpartners zoals bijvoorbeeld huisartsen en overleg en afstemming bij 

kinderbescherming maatregelen 

 Stichting Welzijn Stede Broec in staat stellen om kwalitatief goed en zoveel mogelijk zorg in de eerste 

lijn te verlenen 

 

Ingediend  door: 

VVD Stede Broec                     …………. …………………………………………………………. 

Open en Duidelijk Stede Broec (ODS)       ……………………………………………………………………… 

CDA                      ……………………………………………………………………… 

Gemeente Belangen Stede Broec (GBS)     ……………………………………………………………………… 

PvdA/GroenLinks                     ……………………………………………………………………. 

Onafhankelijke Partij (OP)        …………………………………………………………………… 


