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Het aan de raad voorgestelde besluit: 

voortgang lokale maatregelen en zienswijze 

1. Kennis nemen van het document'Een toekomstbestending sociaal domein: lokale maatregelen', 
waarin de lokale besparingsmaatregelen zijn uitgewerkt. 

2. Kennisnemen van de regionale verkenning 'Naar een financieel gezond sociaal domein'. 
3. Kennisnemen van de bijlage `Overzicht lokale en regionale maatregelen besparingen sociaal 

domein'. 

4. De zienswijze inbrengen op de regionale verkenning `Naar een financieel gezond sociaal domein' 
zoals verwoord in bijlage vier (conceptbrief zienswijze). Hiermee brengt u de volgende input in wat 
betreft de voorgestelde maatregelen in de regionale verkenning: 
a. Een positieve grondhouding voor het uitwerken van de voorgestelde maatregelen, 

uitgezonderd de hieronder bij 4.b en 4.c genoemde maatregelen. 
b. Niet regionaal optrekken bij het uitwerken van de volgende maatregelen en investeringen, 

omdat wij deze al lokaal implementeren en financieren: (6) Normenkader HHM toepassen; (9) 
Toegang aanscherpen; (10) Algemene voorziening lichte begeleiding en dagbesteding; (11) 

Sturen op arbeid in plaats van zorg. Op regionaal niveau kennis uitwisselen en Ieren van 

elkaars ervaringen is wel waardevol. 
c. Nog geen standpunt innemen over de maatregelen (12) `Heronderzoek wachtlijst en 

bestaande cliënten beschermd wonen' en (13) `Gezamenlijke bekostiging van en toegang tot 
beschermd wonen', omdat deze onderdeel zijn van het te ontwikkelen beleidsplan 

Bescherming en Opvang en de discussie over deze maatregelen bezien dienen te worden in 
de algehele context van dit plan. 

d. Nog geen standpunt innemen wat betreft de beschreven investeringen bij de maatregelen 

waarover u een positieve grondhouding heeft. Er dient een aanvullend voorstel te komen van 

de uitgewerkte maatregelen waar de financiën onderdeel van uitmaken, met inzicht in de 

kosten en opbrengsten per gemeente. 

e. Meegeven om bij de verdere uitwerking van de regionale maatregelen, rekening te houden 

met lokale activiteiten om ongewenste overlap in activiteiten en dubbele investeringen te 

voorkomen. 

Het door de raad penomen besluit: 


