
	

Motie	van	de	fracties	van	D66,	NEZ,	SP,	VVD	
	
Agendapunt 7 Begroting, Onderwerp: Vormgeving van Transformatie in het Sociaal 
Domein 
 
De gemeenteraad van de gemeente Zuidplas in openbare vergadering bijeen op 3 november 
2015, gehoord de beraadslaging 
overwegende dat 

- 2015 het jaar is van de transitie in het zorg nadat op 1 januari 2015 door de 
decentralisaties de gemeente het eerste aanspreekpunt werd voor jeugd, zorg en 
participatie (werk & inkomen); 

- Niemand buiten de boot is gevallen als het gaat om de decentralisaties en op dit 
moment blijkt dat de meeste mensen in de gemeente Zuidplas zorg ontvangen die 
door hen gewenst wordt;  

- 2015 een overgangsjaar is met daarbij de ‘kinderziektes’ die bij een dergelijke 
overgang passen, denk hierbij aan het traject met zorgaanbieders, maar ook aan het 
beschikbaar hebben en rapporteren van gegevens; 

- JB Lorenz tijdens de informatieavond over resultaatgericht sturen in de transformatie 
diverse voorbeelden heeft gegeven (een zorgvraag en een huisuitzetting werden 
opgelost door een tijdelijke plaatsing in een hotel of een vervoersprobleem door het 
verstrekken van een kinderfietsje) waarbij op een creatieve wijze kan worden gewerkt 
aan transformatie; 

- Door het college is aangegeven in de begroting dat de gemeente Zuidplas in 2016 aan 
de slag moet met de transformatie. 

 
constaterende dat 

- De gemeente met JB Lorenz werkt aan het ‘outcome’ gericht sturen in de 
decentralisaties; 

- Het uitgangspunt dat de hulpvrager centraal staat (één loketgedachte), waarbij over 
de drie domeinen (jeugd, zorg en participatie) heen wordt gedacht, nog steeds 
bestaat; 

- De eerstkomende programmacommissie Decentralisaties het onderwerp 
transformaties prominent op de agenda staat; 

- Vaak hulpvragen binnen het ‘eigen’ domein worden opgelost. 
 
verzoekt het College 

- Vòòr 1 april 2016 aan de gemeenteraad te rapporteren hoe de transformatie in het 
Sociaal Domein vorm wordt gegeven door creatieve oplossingen over de grenzen van 
de drie sub-domeinen jeugd, zorg en participatie heen (ontschotting) en zo nodig 
daarbuiten. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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