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Geachte mevrouw Dickhoff,

U heeft een advies uitgebracht over de Visie Sociaal Domein. Graag willen wij in deze brief
aangeven wat wij met uw advies doen. U heeft aangegeven geen formele inspraakreactie in te
dienen gedurende de inspraakperiode voor de Visie Sociaal Domein. Om die reden
behandelen we uw advies niet als een formele ínspraakreactie.
Om u te informeren over de resultaten van het gesprek tussen College en gemeenteraad over
monitoring in het sociaaldomein op 5 maart jl. vindt u hierbij hiervan een kortverslag, evenals
de door het College vastgestelde beantwoording van de binnengekomen inspraakreacties.

Wij zijn blij dat u aangeeft dat de dooronhrikkeling van de monitor sociaal domein en de
ontwikkeling van de Visie Sociaal Domein perspectief bieden en hoopgevend zijn en dat u
waardeert dat de gemeente Leiden bereid is stappen te maken in de herstructurering van het
welzijnsbeleid en het jeugdbeleid. Wijgaan hieronder inhoudelijk in op de adviezen die u het
College hierover meegeeft.

Borging inbreng cliénten & samenwerking met andere organisaties bij inkoop en
contractering
Wij zijn het met u eens dat de inbreng van cliënten een belangrijk onderwerp is waarmee de
kwaliteit van hulp en ondersteuning verbeterd kan worden. ln de Visie Sociaal Domein hebben
we in paragraaf 5 opgenomen dat de behoefte van de inwoner leidend is (p. 15, eerste bullet).
ln het gesprek op 5 maart hebben we ook besproken dat kwalitatieve informatie - vertaald als
inbreng van cliënten - belangrijk is. Op basis hiervan willen we kwalitatieve informatie (van
cliênten) expliciet meenemen in de monitor sociaal domein en op die manier van invloed laten
zijn op het sociaal domein.
Daarnaast maken Sociale Wijkteams (SVW) en de Jeugd en Gezins Teams (JGT) samen met
een cliënt een plan en stellen samen doel en beoogde resultaten op. Met dit plan gaan de
partijen vervolgens aan de slag. Daarbij is het gedurende het ondersteuningstraject van
belang dat cliënt, SWT/JGT-er en uitvoerende organisaties regelmatig contact blijven houden
of het traject naar tevredenheid verloopt en of de doelen gerealiseerd worden.
U spreekt daarnaast ook over samenwerking. Dit is een onderwerp dat belegd is in de
contracten met aanbieders in de stad, als ook bij partners zoals de coóperatie SWT's en de
JGT's. Samenwerken op zich is geen doel, echter wel door samenwerking komen tot meer
kwaliteit voor cliênten. Doel van samenwerking is onder andere een betere resultaatgerichte



Datum

Kenmerk

Pagina

5 april 2019

2t19t1374717

2t10

Gemeente Leidên

ondersteuning van cliënten, het kennen van de organisaties in het voorveld en het door
kunnen verurjzen naar dit preventieve aanbod. Dit levert een samenhangend aanbod op dat
beter aansluit bij de behoefte van de cliênten.

Beter/slimmer benutten van beschikbaar gekomen informatie uit diverse onderzoeken
en vragenlijsten
Dit is een advies waar we mee aan de slag gaan in de Monitor Sociaal Domein. Ons streven is
in de monitor informatie op te nemen die zo goed mogelijk aansluit bij de doelen van de visie.
Het streven volgt uit een doorontwikkeltraject dat in het voorjaar van 2019 is gestart. Kern is
het verbeteren van de relatie tussen (toetsbaar) doel, interventie en beoogd effect. Ook voor
het bepalen van wat er in de basis, als aanbod in de wijk nodig is, kan wijkinformatie (bijv.

buurtprofielen of enquêtes onder inwoners) gebruikt worden.

Tot slot willen wij u informeren dat de Visie Sociaal Domein is doorgestuurd naar de
gemeenteraad voor behandeling aldaar. Voor die behandeling zal er eerst in de Commissie
Onderwijs & Samenleving ruimte zijn voor belanghebbenden om het woord te richten tot de
commissieleden. Dit vindt plaats op dinsdag 9 april as. Daarna, op donderdag 9 meias., zal
de Commissie de Visie Sociaal Domein zelf bespreken en behandelen, gevolgd door
behandeling in de gemeenteraad in een plenaire vergadering. Wijwillen u informeren dat ook
u de mogelijkheid heeft in de commissie in te spreken, om op die manier deel te nemen aan
het gesprek over visieontwikkeling en monitoríng in het sociaal domein. Hiervoor kunt u zich
aanmelden bij de commissiegriffier Dhr. Arjo Venreij via a.verweU@leiden.nl

Burgemeester en Wethouders van Leiden,
namens dezen,

G.G.C. Oi"t
Directeur Participatie & Maatschappelijke Ontwikkeling

Bijlage 1: Kort verslag - fuveede informele gesprek met de raad over de doorontwikkeling monitor sociaal domein

Bijlage 2: Beantwoording inspraakreacties Visie Sociaal Domein
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Bijlage 1

Kort verslag - tweede informele gesprek met de raad over de doorontwikkeling
monitor sociaal domein
Datum: 5 maart 2019

Doel van het tweede gesprek was te kijken naar de mogelijkheden van verbetering van de
relatie tussen doel, interventie (inzet middelen) en (maatschappelijk) effect. Geprobeerd is de
mogelijkheden in beeld te brengen aan de hand van twee thema's eenzaamheid en armoede.

De vraagstelling voor de avond is door de voorzitter ingeleid aan de hand van onderstaande
twee figuurtjes.

Relatie doel - interventie - effect

Problaemboonn
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Bepaling doel aan de hand van formuleren probleem, waqrbij het probleem wordt bepoold door
het benoemen von het verschil tussen huidige situotie en de gewenste situotie.

Na de inleiding is het thema eenzaamheid toegelicht door inhoudelijk deskundige Annet G'rjsman

van stichting Radius. Na de pauze is het thema armoede toegelicht door voorzitter Martijn
Schut, tevens opsteller van de nota over het armoedebeleid.

De opbrengst van het gesprek na de Ínhoudelijke bijdragen is samen te vatten in de volgende
punten:

o Het is waardevol om met elkaar te ervaren dat het complex is om de relatie tussen doel

- interventie en beoogd effect (in concrete indicatoren) beter in beeld te krijgen. De

complexiteit zit in:
o Concretisering van doelen / formuleren van centrale probleem (waar willen we

precies naartoe, wanneer zijn we tevreden, wat zijn de ambities?
o Benoemen van indicatoren. Het voorbeeld van eenzaamheid laat zien dat er

veel cijfers zijn, de vraag kwam naar voren wat zeggen deze cijfers en hoe
scoren we in vergelijking met andere gemeente. ln de inleiding van het gesprek
is door de voorzitter de vraag gesteld. Wat meten we? Gemeten kan worden:
input / througput / output en/of outcome. Bij het benoemen van indicatoren is

het van belang te weten om wat voor soort indicator gaat (wat meet de
indicator precies). ln het gesprek is niet naar voren gekomen aan welke type
indicatoren het meeste behoefte is.

o Causaliteit Doel -> lnterventie -> Effect is vaak niet eenduidig. Bijvoorbeeld
'Kunnen we armoede regelen?' Bij het debat over eenzaamheid kwam als vraag
naar voren 'Wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente?'

r Over het in beeld brengen van effecten is meegegeven om te kijken naar gemeenten
waar effecten succesvol in beeld z'rjn gebracht.

Voor het vervolg
r Voor het beter kunnen formuleren van een ambitie / doel is door de WD aangegeven

om de huidige situatie voor Leiden beter te willen kennen. Gewenst is inzicht te hebben
in een lijst met indicatoren van de VNG. Een rapportage met cijfers voor Leiden is

inmiddels verzonden.
o De monitor 2018 bevatte naast kwantitatieve informatie ook kwalitatieve informatie

(tellen en vertellen). ln het tweede gesprek lag de nadruk met name op kwantitatieve
informatie. Voor het derde gesprek wordt aard en omvang van kwalitatieve informatie
op de agenda gezet.

o Het derde gesprek zal in het teken staan van de uiteindelijk gewenste informatie die
opgenomen zal moeten worden in de monitor 2Ot9.ln de voorbereiding zal hierbij
betrokken worden de relatie van de monitor met de visie sociaal domein, het
programma sterke sociale basis en de budgetcyclus.

r Na het derde gesprek zal gekeken worden welke informatie heschikhaar is en voor
welke onderwerpen nader onderzoek nodig is om de informatie te verkrijgen. Zo

mogelijk wordt het onderzoek afgerond voor de oplevering van de monitor 201-9.

(agenderíng verwacht in de commissie van september 2019).
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Bijlage 2
Beantwoording inspraakreacties op de concept'Visie Sociaal Domein'

Voorstel aan burgemeester en wethouders van Leiden betreffende de beantwoording van de
inspraakreacties inzake de Visie Sociaal Domein (BW 18.0590).

Procedure
Op 18 december 2018 is de concept Visie Sociaal Domein door het College van B&W
vastgesteld voor inspraak. De officiële inspraakperiode liep van 21 december 2018 tot en met 14

februari2019. De beleidsnotitie lag ter inzage op het Stadhuis en het Stadsbouwhuis. lnwoners
en organisaties zijn over de mogelijkheid inspraak in te dienen geïnformeerd via een
gemeentebericht in de Stadskrant.

Bin nengekomen reacties
Er zijn twee inspraakreactíes ingediend, één door de Kwaliteitscommissie Sociaal Domein en één
door Libertas Leiden & Radius Welzijn gezamenlijk. De samengevatte inspraakreacties en de
beantwoording hiervan staan weergegeven in onderstaande tabel.
Het College heeft tijdens de inspraakperiode de Leidse Adviesraad Wmo/Jeugd gewezen op de
mogelijkheid een inspraakreactie (advies) in te dienen. De Adviesraad heeft laten weten geen
gebruik te willen maken van deze mogelijkheid en veruvijst naar de eerder gegeven reactie op de
Monitor Sociaal Domein 2018 (oktober 2018). De adviesraad heeft haar zorg geuit dat doelen in
het sociaal domein te abstract blijven. Ze sluit aan bij het advies van de kwaliteitscommissie
sociaal domein om de relatie tussen doel, interventie en beoogd effect te verbeteren. Door een
duidelijke keuze te maken in de te ondernemen stappen richting meer concrete, toetsbare
doelen, doet het College ook recht aan de (eerdere) reactie van de Adviesraad Wmo/Jeud.

Wijziging tav specifiekere en toetsbare doelen
Met name de inspraakreactie van de Kwaliteitscommissie Sociaal Domein maakt duidelijk dat er
na de Visie Sociaal Domein nog een volgende stap nodig is om specifiekere, toetsbare doelen te
formuleren op basis van de Visie Sociaal Domein (zie ook inpsraakreactie D).
Om een concreet antwoord te geven op dit terechte advies stelt het College het volgende voor.
Het raadsvoorstel bevat een besluitpunt dat de opdracht aan het College geeft om de Visie
Sociaal Domein inhoudelijk door te vertalen in de Programmabegroting, in eerste instantie via het
leggen van een inhoudelijke verbinding tussen visie en de doelen in de Programmabegroting. Via
de P&C cyclus heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om te sturen op deze inhoud en het
gesprek hierover te voeren. Ook in lopende beleidsontwikkeltrajecten wordt de relatie met de
visie sociaal domein gelegd, zoals in het programma Sterke Sociale Basis dat op het moment van
schrijven in ontwikkeling is.

Paragraaf 6 van de Visie Sociaal Domein is op bovenstaande aangepast. Daarnaast is het
volgende voorgestelde besluitpunt in het Raadsvoorsteltoegevoegd: "De raad van de gemeente
Leiden besluit: het College opdracht te geven in de programma's over het sociaal domein in de
P&C cyclus de verbinding te leggen fussen de visie sociaal domein en de inhoud van de
Programmabegroting via een verfijning van de doelen uit de visie, in lijn met de inspraakreactie
van de Kwaliteitscommissie Sociaal Domein hierover." Dit besluitpunt is ook opgenomen in het
concept Collegebesluit (besluitpunt 3c.)



Datum

Kenmerk

Pagina

5 aprÍl 2019

2t19t1374717

6/10

Gemeente Leiden

De inspraakreacties hebben naast bovenstaande wijziging (aanpassing van paragraaf 6 en

toevoeging besluitpunt voor de raad) vraagstuk, geleid tot drie andere inhoudelijke aanpassingen

van de visie. Deze zijn als volgt:
o paragraaf 2 - visie is meer onderscheidend gemaakt t.o.v. andere gemeenten door

toevoeging 'delen hun kennis'. Dit is ook op andere relevante plaatsen in de visie

aangepast. Ook het College- en het raadsbesluit zijn hierop aangepast (resp.

besluitpunten 3.a.3 en l.a.iii);
r Aanpassing p. 9, een na laatste zin van de eerste alinea van paragraaf 2: toevoeging

woorden 'naarvermogen' en 'ook'en
. Diversiteit: toevoeging bijde inclusieve stad op p. 10 brl de voorbeelden als toelichting op

het stadsklimaat: Stadsklimaat: een basisinfrastructuur, zowel fysiek als sociaal.

Voorbeelden zUn ( ), een inclusieve en diverse stad, (... ).
ln onderstaande tabelworden de binnengekomen inspraakreacties samengevat en wordt een

reactie van het College voorgesteld incl. evL wijzigingen voor de visie en de besluittekst. ln de

nieuwe Visie Sociaal Domein, waarin de inspraakreacties verwerkt zijn, zijn deze aanpassingen
met wijzigingen bijhouden zichtbaar.

lngekomen reacties
KSD: Kwaliteitscommissie sociaal domein
L&R: Libertas Leiden en Radius Welzijn

Samenvattin g ingekomen reactie Reactie van het college Gevolgen voor het voorgestelde
besluit

A

KSD

De visie bevat goede

aanknopingspunten voor
monitorinq.

Het College dankt u voor deze

waardering en is het met u eens

dat dit een volgende stap is naar

effectieve monitoring.

Geen

B

KSD

Bevestiging welzijn en

welbevinden bewoners is

verantwoordelijkheid van alle

beleidsterreinen.

Het College benadrukt dat dit
inderdaad het geval is.

Geen

c

KSD

Advies om geformuleerde visie

onderscheídend tov andere
gemeenten te maken.

Er is bewust voor gekozen om in
de visie sociaal domein geen

specifiekere doelen op te nemen

dan die in paragraaf 3. Wel is er,

om het concretiseren van doelen

te vergemakkelijken, een

kapstok opgenomen in paragraaf

4.

De problematiek zoals naar

voren gebracht in paragraaf 2

(trends en ontwikkelingen) speelt

in min of meerdere mate ook bij

andere gemeenten. De centrale

visie'iedereen telt en doet mee'

is vaak ook herkenbaar bij

andere qemeenten. Met de

Element c. in paragraaf 2 is
aangepast door toevoeging van
'delen hun kennis'en toevoeging

is ook aangepast op andere
relevante plekken in het

document en in het besluitpunt

hierover in het College- en

Raadsvoorstel.

Element c wordt: 'Leidenaren

ontwikkelen zich, delen hun

kennis en vormen hun eigen

omgeving'.
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gekozen visie en doelen
(elementen) onderscheidt de
gemeente zich echter van

andere gemeenten, door
bijvoorbeeld aandacht te hebben

voor het vermogen van

Leidenaren iets wel/niet te
kunnen.

Op een punt is de visie meer
onderscheidend gemaakt tov
andere gemeenten, namelijk
door het element kennis toe te
voegen. Zie hiervoor het voorstel
hiernaast.

D

KSD

Neem op in de visie wanneer
College en Raad tevreden zijn.

Volgende stap is het

beantwoorden van de vraag
wanneer dat gerealiseerd is, hoe

ziet dat eruit?
Dit gaat over het formuleren van
specifiekere en toetsbare
doelen.
Advies de komende maanden
het gesprek hierover met elkaar
te voeren (College en Raad).

Op 15 januari en 5 maart jl.

hebben wr.;- al met de raad

gesproken over monitoring en

hebben wij 'geoefend' met het
stellen van specifiekere en

toetsbare doelen, incl. een beeld
wat dit dan in de stad betekent.

Specifiekere en toetsbare
doelen, geformuleerd met deze
Visie Sociaal Domein als
inhoudelijke basis, worden
verankerd in de P&C cyclus en

de Monitor Sociaal Domein

Paragraaf 5 van de Visie Sociaal
Domein is hierop aangepast.

Daarnaast wordt het volgende
besluitpunt in het raadsvoorstel
voorgesteld:

"De raad van de gemeente
Leiden besluit: het College

opdracht te geven in de
programma's over het sociaal
domein ín de P&C cyclus de
verbinding te leggen fussen de

vlsr'e socraaldomein en de
inhoud van de

Programmabegroting via een
verfijning van de doelen uit de
visie, in lijn met de

inspraakreactie van de
Kwal ite itsco m m i ssi e Soci a a I

Domein hierover."

E

L&R

Herkenning trends &
ontwikkelíngen, met name groter
worden verschil tussen wel/niet
meedoen.

Neem recente en toekomstige
ontwikkelingen in het sociaal
domein mee in de invulling van
de sterke sociale

Het College vindt het ook
belangrijk dat er oog gehouden
wordt voor ontwikkelingen in de
samenleving. Dit doet het

College zowel in

beleidsontwikkeling en

bijvoorbeeld ook in de visie in de
paragraaf over trends en

ontwikkelingen. Het College

Geen



Datum

Kenmerk

Pagina

5 april 2019

2t19t1374717

8t10

Gemeente Leiden

Samenvatting ingekomen reactie Reactie van het college Gevolgen voor het voorgestelde

besluit

basisinfrastructuur neemt uw suggestie om dit ook

mee te nemen in de invulling van

sterke sociale basisinfrastructuur
graag over.

F

L&R

Visie wordt in grote lijnen

gedeeld. Goede basis om het

sociaal domein in te vullen, oa
via solide sociale

basisinfrastructuur

Voor kennisgeving aannemen. Geen

G

L&R

Kansen bieden komt vaak terug
in de visie. Kansen bieden alleen
is niet voldoende, want het werkt
alleen als mensen ze ook
kunnen/willen benutten

Dit is een terechte opmerking.

Het College herkent uw punt dat
het kunnen en willen benutten

van kansen aandacht en inzet

vraagt.

Aanpassing p. 9, een na laatste

zin van de eerste alinea van
paragraaf 2: toevoeging
woorden' naar vermogen' en
'ook'.

Voor al die verschillende
Leidenaren willen we een stad

zijn waarin iedereen de kans

krijgt om naar vermogen mee te

doen, maar we willen ook dat
iedereen, ook naar vermogen,

bijdraagt.

H

L&R

lrt stadsklimaat, maatwerk in de

wijken (visie p. 1 1)

Vragen van inwoners blijven
soms hangen, soms door

vraagverlegenheid, soms door

onvermogen, culturele

achtergrond of anders. Dit

bemoeilijkt snel doen wat nodig

is. Een groot deel van de

wijkbewoners wordt niet bij

voorbaat bereikt. Dit punt (oa

signalering) vraagt nog meer

uitwerking.

Het College is het ermee eens

dat dit een belangrijk onderwerp

is. Het College gaat er echter
van uit dat professionals die
direct contact met inwoners

hebben hier zo nodig oog voor
hebben en daar op een

adequate manier mee omgaan.

Het is van belang om in de

uitvoering steeds met elkaar het
gesprek te voeren welke inzet dit
vraagt.

Door outreachend werken van

diverse wij kprofessionals (bijv.

SWT's en in het zgn
'signaleringsoverleg' wordt
steeds meer inzichtelijk wat de
problematiek in de wijk is.

Ook in de uitwerking van het
programma Sterke Sociale Basis

staat de behoefte/vraag van de

inwoners en het profiel/opgave

in een wijk centraal. Bij de

Geen
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Samenvattin g ingekomen reactie Reactie van het college Gevolgen voor het voorgestelde
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uÍtwerking van dit programma

zal zeker aan de orde komen

hoe het College hier invulling

aan gaat geven en welke

inspanning dat vraagt.

L&R

Ondersteuning

Diversiteit in ondersteuning heeft

ook de betekenis van een breed
bereik en verschillende
invalshoeken voor de inwoners,

en is daarmee een groot goed.

Vraag & aanbod
We moeten verborgen vragen
meer boven water krijgen.

Aanbod van organisaties moet
flexibeler, laagd rempeliger
worden.

Van zorgen voor naar zorgen
dat: professional ondersteunt
(zelf)organ isatie door inwoners

Vertrouwen

Zorg voor een vertrouwd gezicht

en een naam als intermediairs

en ambassadeurs om inwoners

te binden aan de kansen die er
zin.

Deze reacties geven

aandachtspunten in de

ondersteuning aan de inwoner.

Het College is het met de
insprekers eens dat dit
belangrijke punten zijn in de
uitvoering van ondersteuning.
De suggesties die in deze
inspraakreacties gedaan worden
kunnen uitvoerende instellingen
binnen hun eigen opdracht
implementeren.

Het College maakt hierbij de
kanttekening dat diversiteit een
groot goed is, maar wel zodanig
dat er een samenhangend
ondersteun ingsaan bod ontstaat
en geen versnippering.

Het College venvijst hierbij naar
paragraaf 4' U itgangspunten

voor het realiseren van de visie

& de rol van de gemeente'en

naar de visie op de transformatie
(bijlage 1, p. 17). De gegeven

reacties zijn hierin al

meegenomen.

Diversiteit: toevoeging bij de
inclusieve stad op p. 10 bij de

voorbeelden als toelichting op

het stadsklimaat:

Stadsklimaat: een

basisinfrastructuur, zowel fysiek
als sociaal. Voorbeelden zijn
(...), een inclusieve en diverse

stad, (...).

J

L&R

We nemen graag deel aan het
gesprek over verdere
concretisering van monitoring,

samen met inwoners, vrijwilligers

Monitoring van de effecten van

beleid vindt plaats via de

verantwoording van

subsidieverlening en via

monitoring op specifieke

beleidsvelden, samen met de

betrokken organisaties. Ook is er
in beleidstrajecten voldoende

ruimte voor participatie van

andere belanghebbenden, mede

op basis van de recent
vastgestelde
Participatieverorden ing.

Geen
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Samenvatting ingekomen reactie Reactie van het college Gevolgen voor het voorgestelde
besluit

De gesprekken over monitoring

van het sociaaldomein als
geheelworden in de betrokken

raadscommissies gevoerd en

zijn openbaar en inspreken is

mogelijk.

Ook in het programma Sterke

Sociale Basis zalaan de orde

komen hoe de gemeente goede

afspraken met haar

subsidierelaties maakt en hoe

monitoring en verantwoording

van de subsidie daarop

aansluiten. Het College neemt
dit onderwerp mee in het
participatietraject van het
programma Sterke Sociale
Basis.

Vervolg procedure
De insprekers zullen per brief uitgenodigd worden om indien gewenst in te spreken bij de
behandeling van de aangepaste Visie Sociaal Domein in de Raadscommissie Onderwijs &

Samenleving. Deze uitnodiging wordt verstuurd na vaststelling van beantwoording van de
inspraakreacties en de daarop aangepaste Visie Sociaal Domein. De insprekers worden dan ook
op de hoogte gesteld van de beantwoording van de inspraakreacties.


