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College van burqemeester en wethouders
de leden van de oemeenteraad
Fonds Sociaal Domein

Verantwoordeliike portefeuillehouder: T.H.R. Zwiers

lnleiding
Het sociaal domein is de laatste jaren enorm veranderd. ln het kader van de participatiesamenleving,
heeft de overheid drie grote taakgebieden onder verantwoordelijkheid van de gemeenten gebracht.
Onderdeel van de 'drie decentralisaties'vormt ten eerste de overheveling van de begeleiding, uit de
AWBZ naar de'Wet maatschappelijke ondersteuning'(Wmo). Verder ligt de uitvoering van de'Participatiewet'voor WWB, voormalig Wajong en Wsw inmiddels bij gemeenten, die daarbij samenwerken
met werkgevers, werknemers en regionale organisaties. Tenslotte ging ook de Jeugdzorg op de
schop. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de totale jeugdhulp. Hiervoor had het Rijk in combinatie met de Provincie zelf de verantwoordelijkheid voor deze taken.
Vanuit de verschillende domeinen krijgen wij het signaal dat het huidige Noodfonds niet of niet voldoende voldoet om in bepaalde situaties grotere zorg te voorkomen. Daarnaast ontvingen wij signalen
dat oplossingen uit bestaande regelingen in het sociaal domein in zijn totaliteit duurder kunnen zijn en
minder effect kunnen sorteren dan een alternatieve oplossing waarin de regelgeving niet voorziet.
Ondanks alle bestaande regelingen op het terrein van inkomen, bestaanszekerheid, maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp kunnen inwoners toch worden geconfronteerd met uitzichtloze situaties of
situaties met weinig perspectief. Door alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het Sociaal Domein en de integrale werkwijze van de gemeente is het wenselijk om een nieuwe voorziening op te
zetten.
Wij noemen deze voorziening Het Fonds Sociaal Domein gemeente Moerdijk.

lnformatie
Het fonds sociaal domein voorziet in een behoefte die door de nieuwe verantwoordelijkheden van de
gemeente en de integrale werkwijze is ontstaan.
Door in de sociale regieteams steeds meer integraal te gaan werken, wordt zichtbaar dat afzonderlijke
oplossingen uit de bestaande regelingen in het sociaal domein in sommige situaties duurder zijn en op
lange termijn minder effect sorteren dan wanneer een alternatieve oplossing wordt ingezet waarin de
afzonderlijke regelgeving niet voorziet. Het Fonds Sociaal Domein maakt het mogelijk om een
dergelijke alternatieve, integrale oplossing in te zetten.
Wijzien de noodzaak van deze voorziening in en hebben een beleidsregel Fonds Sociaal Domein
gemeente Moerdijk vastgesteld. Door deze beleidsregel is de 'Verordening Noodfonds', die dateert uit
2008, overbodig geworden. We vragen de gemeenteraad in haar vergadering van 13 oktober 2016,
om de verordening Noodfonds in te trekken.
Het belangrijkste doel van deze voorziening is om een adequate, integrale oplossing te bieden waardoor grotere zorg en grotere kosten voorkomen worden.
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Met dit fonds trachten wij bij individuele situaties, waarbij vanuit het reguliere aanbod op dat moment
geen adequate oplossing mogelijk is hulp te bieden. Een integrale adequate (maat)oplossing is hierbij
onze inzet.
Op voorhand is niet in te schatten hoeveel er gebruik wordt gemaakt van deze regeling. Elk half jaar
evalueren wijde behandeling en afhandeling van de hulpvragen en de uitgaven. Wij informeren de
raad via de Berap over de voortgang en de effecten van deze regeling.

Bijlagen:

1. Verseon
2. Verseon

720486
723190

Beleidsregel Fonds Sociaal Domein
Raadsvoorstel intrekken verordening Noodfonds

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
Met vriendelijke groet,

wethouders van Moerdijk,
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2

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 9 augustus 2016,
gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel 160, eerste lid, onder e Gemeentewet,
OVERWEGENDE
a.
b.

c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.

j.

dat de wetten m.b.t. het sociaal domein gericht zijn op maatwerk op basis van het principe
goedkoopst adequate oplossing;
dat er sprake kan zijn van situaties waarin bestaande regelingen in een oplossing(en) voorzien
maar de totale kosten van deze oplossing(en) in het Sociale Domein op lange termijn
onevenredig veel hoger zijn dan een alternatieve oplossing waarin de bestaande regelingen niet
voorzien, of;
dat individuele inwoners, ondanks alle bestaande regelingen, toch geconfronteerd kunnen
worden met (financiële) problemen waardoor zij in (acute) nood kunnen komen, of;
dat er ook sprake kan zijn van situaties waarin kosten moeten worden gemaakt voor het bieden
van uitzicht in een probleemsituatie in het sociale domein, welke kosten door de individuele
inwoner(s) op dat moment niet kunnen worden gedragen of;
dat de geldende wet- en regelgeving, voorzieningen of gemeentelijk beleid voor deze
problemen niet of niet tijdig in een oplossing kunnen voorzien;
dat het wenselijk is om een nieuwe voorziening op te zetten die in dergelijke situaties een
oplossing kan bieden die structureel van aard is;
dat wij met deze ondersteunende maatregel goed en zo vroeg mogelijk kunnen zorgen voor die
inwoners die het nodig hebben;
dat het tegen die achtergrond wenselijk is om de voorwaarden waaronder tot verstrekking van
deze voorziening wordt overgegaan vast te leggen in een beleidsregel;
dat deze beleidsregel daarmee uitsluitend betrekking heeft op de wijze waarop wij om zullen
gaan met de aan ons toekomende bevoegdheid om adequate ondersteuning te verlenen in het
sociale domein, meer specifiek de bevoegdheid om te besluiten tot privaatrechtelijke
rechtshandelingen (artikel 160, eerste lid, onder e, Gemeentewet);
dat de keuzes en besluiten die wij in het kader van deze beleidsregel maken aldus niet vatbaar
zijn voor bezwaar en beroep (artikel 8:3, tweede lid, Awb).

BESLUIT
vast te stellen de volgende beleidsregel:
FONDS SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE MOERDIJK

Hoofdstuk 1
Artikel 1 Begripsbepalingen
Deze beleidsregel verstaat onder:
a.
college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk;
b.
inwoner: een inwoner van de Gemeente Moerdijk, die als zodanig staat ingeschreven in de
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;
c.
het fonds: het fonds sociaal domein;
d.
kerngroep: de kerngroep fonds sociaal domein, bestaande uit de coördinatoren op de
taakvelden WMO en Jeugd en het teamhoofd Zorg.
Artikel 2 Het fonds
1.
Het fonds is bedoeld om een oplossing te bieden in situaties in het Sociaal Domein. Deze
oplossing maakt onderdeel uit van een integraal ondersteuningsplan.
2.
De inzet van het fonds is de bevoegdheid van het college van B&W.
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Artikel 3 Het beroep op het fonds
1.
Een hulpvraag om een voorziening uit het fonds dient door een medewerker van de Gemeente
Moerdijk te worden gesteld aan de kerngroep. Wethouder Zwiers en/of wethouder Schoneveld
wordt voorafgaand aan de eventuele inzet van het fonds sociaal domein geïnformeerd over de
hulpvraag.
2.
Een hulpvraag om een voorziening gelijk of groter dan € 5.000,00 dient door de kerngroep
gesteld te worden aan wethouder Zwiers en/of wethouder Schoneveld. De kerngroep en/of de
wethouder(s) toetst de hulpvraag.
2.
Een hulpvraag wordt schriftelijk aangereikt en omvat een onderbouwing waarom de inzet van
het fonds sociaal domein gezien wordt als de goedkoopste adequate oplossing.
Artikel 4 Criteria
1. Bestaande wet en regelgeving biedt geen of niet de goedkoopst adequate oplossing;
2. De persoon/gezin is inwoner /ingezetene BPR van de gemeente Moerdijk;
3. De persoon/gezin is niet in staat zijn hulpvraag zelf of binnen zijn sociale netwerk op te lossen.
Artikel 5 voorwaarden
1. Inzet is gericht op een structurele oplossing;
2. Bereidheid van de inwoner tot wederkerigheid;
3. Inzet draagt bij tot (meer) zelfredzaamheid;
4. De oplossing past binnen de geest van de wetten sociaal domein;
5. De oplossing doorbreekt een uitzichtloze situatie en/of is het goedkoopst adequaat binnen het
brede sociaal domein.
Artikel 6 Hardheidsclausule
Het college kan van deze beleidsregel afwijken, voor zover dit leidt tot een onbillijkheid van
overwegende aard.

Slotbepalingen
Artikel 7 Inwerkingtreding
1. Deze beleidsregel treedt in werking op 9 augustus 2016.
2. De beleidsregel wordt bekendgemaakt in huis aan huisblad de Moerdijkse Bode.
3. De Verordening gemeentelijk noodfonds Gemeente Moerdijk zal worden ingetrokken.
Artikel 8 Citeertitel
De beleidsregel wordt aangehaald als Fonds Sociaal Domein gemeente Moerdijk.

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 9 augustus 2016
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

drs. A.E.B. Kandel

J.P.M. Klijs
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