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 Onderwerp: reactie Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 

  

 Geachte Mevrouw Wallinga, 

 

 
 

 Bijlage(n): - 

 

Hartelijk dank voor het advies dat wij  op 12 augustus jl. van u hebben ontvangen over het 
Beleidsplan Transitie Sociaal Domein. Uw advisering is, op hoofdlijnen, bij het document 
betrokken en waar nodig verwerkt of op een later moment onderdeel van de uitvoering. 
 
Monitoring pagina 11 / pagina 32: 
Wij zijn het met u eens dat de monitoring zo regelarm mogelijk moet worden ingericht. De 
ervaring die u daarmee tot nu toe heeft opgedaan betrekken wij graag bij de uitwerking 
van de dashboards voor de kwantitatieve monitoring. De in uw brief genoemde expertise 
van de Espria Academy betrekken wij eveneens graag bij de ontwikkeling van een kwali-
tatief instrument. In de werkgroepen verbonden aan het Innovatienetwerk vindt hierover 
op korte termijn nadere afstemming plaats. 
 
Sturingsmodel pagina 13 
De procesregie op doelmatigheid en efficiency is primair de verantwoordelijkheid van de 
gemeente. De feitelijke uitvoering (casusregie) van een zorgarrangement is de verant-
woordelijkheid van zorgprofessionals. Uitzondering hierop betreft de situaties waarin de 
inhoudelijke professionals in dienst is van de gemeente zelf (zoals b.v. bij de Participatie-
wet) 
 
Overlegstructuren pagina 15 
Onze ambities is gericht op het efficiënt en effectief inrichten van de Toegang en Werkwij-
ze in het sociaal domein in Dronten. Heldere rollen en verantwoordelijkheden maken daar 
deel van uit. In overleg met maatschappelijke partijen krijgt e.e.a. komende maanden 
vorm en inhoud passend in de afspraken zoals die gemaakt zijn in de resultaatovereen-
komsten. Op basis van ervaring in de praktijk van het komend jaar is het vervolgens mo-
gelijk om afspraken met elkaar bij te stellen. 
 
Bij de vormgeving van het interventieteam worden maatschappelijke partners de komende 
maanden actief betrokken via o.a. de werkgroepen van het Innovatienetwerk. 
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Aan het verkrijgen van een zorgarrangement gaat voor alle inwoners een zorgvuldige in-
take vooraf. Primair kunnen inwoners een keuze maken uit Zorg In Natura (ZIN). Eventu-
eel bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een PGB. Betrokkenen dienen 
daarbij nadrukkelijk aannemelijk te maken dat een PGB daadwerkelijk een passend alter-
natief is voor (ZIN) In de resultaatovereenkomst en de nieuwe verordening zijn deze af-
spraken vastgelegd. 
 
Wij vertrouwen erop u hier voldoende te hebben geïnformeerd 
 
 
Hoogachtend, 
 
Het college, 
 
 
R. Kool     Mr. A.B.L. de Jonge 
Secretaris    Burgemeester 


