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De raad van de gemeente Dronten, 
 
gelezen het voorstel van het college van 22 augustus 2014, No. B14.001200 
 
gelet op; de wettelijke verplichting om een beleidsplan op te stellen voor de transities WMO 
2015, Jeugdwet en Participatiewet.  
 
gezien het advies van de raadscommissie van september 2014; 
 
overwegende dat; er een zorgvuldige voorbereidings- en inspraak procedure is doorlopen,  
 

B E S L U I T: 
 

1. Het deel ‘Transitie Sociaal Domein’ van het beleidsplan vast te stellen, in het 
bijzonder: 

a. De gezamenlijke opgave, doelen en uitgangspunten 
b. Met betrekking tot het financiële kader en de begroting in te stemmen met het 

instellen van een bestemmingsreserve transitie sociaal domein; waarin de 
bestaande bestemmingsreserves Wmo, Participatiebudget en Knelpunten 
Inburgering worden opgenomen; 

c. Kennis te nemen van de stand van zaken op het gebied van regionale 
samenwerking en de ontwikkelagenda 2015 - 2018 

2. Deel A Wmo van het beleidsplan vast te stellen, in het bijzonder: 
a. De doelen en uitgangspunten 
b. Het financiële kader 
c. De in te zetten maatregelen/instrumenten/voorzieningen 

3. De Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015 vast te stellen. 
4. Deel B Jeugdwet van het beleidsplan vast te stellen, in het bijzonder: 

a. De doelen; 
b. De op twee punten aangepaste 10 uitgangspunten van de visie op de 

jeugdhulp 'Handen uit de mouwen!'; 
c. Het aangepaste stroomschema; 
d. Het financiële kader, inclusief de verdeling lokaal - regionaal aandeel 

Flevoland 
5. De Verordening Jeugdhulp 2015 vast te stellen 
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6. Deel C Participatiewet vast te stellen, in het bijzonder: 
a. De doelen en uitgangspunten 
b. De in te zetten maatregelen/instrumenten/voorzieningen, zowel voor de 

werkzoekenden als ten aanzien van de werkgevers 
c. De financiële kaders 
d. De tekorten in 2015 en 2016 te dekken uit de te vormen bestemmingsreserve 

transitie sociaal domein en voor 2017 e.v. de resultaten van de uitwerking van 
de business case af te wachten. De voor de transities beschikbare financiële 
middelen (sociaal deelfonds en de in te stellen bestemmingsreserve transitie 
sociaal domein) zijn en blijven kader stellend voor het sociaal domein. 

 
 
 
 
 
Dronten, 25 september 2014 
 
de raad van Dronten, 
 
 
 
 
 
D. Petrusma mr. A.B.L. de Jonge 
griffier voorzitter 


