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Met ingang van 2015 worden de gemeenten in Noordoost Fryslân verantwoordelijk voor een
belangrijk deel van de ondersteuning van hun inwoners die zelf onvoldoende zelfredzaam zijn of niet
voldoende in staat zijn tot participatie. Vanaf dat moment worden namelijk de Jeugdwet, de nieuwe
Wmo en de Participatiewet van kracht die gemeenten voor de uitdaging stellen om tot een
transformatie van het zogenaamde sociale domein te komen.
Gemeenten hoeven niet alle gedecentraliseerde nieuwe taken zelf uit te voeren, maar zijn
verantwoordelijk voor het organiseren daarvan en voor de beschikbaarheid en kwaliteit van
voorzieningen. In Noordoost Fryslân is daarbij gekozen voor een nieuwe manier van werken.
Innovatief qua instrumentarium, met een effectieve prikkelwerking, meer handelingsvrijheid voor de
professional en met respect voor de keuzevrijheid van de burger.
Centraal begrip bij al deze wijzigingen is ‘meedoen’. Het belang van de gemeenten vanuit al deze
veranderingen is gelijk. Namelijk het zodanig inzetten van middelen dat de mensen die het betreft
uiteindelijk maximaal zelfredzaam zijn en maatschappelijk kunnen participeren en tegen zo laag
mogelijke kosten.
Visie van Noordoost Fryslân op het Sociaal Domein
Om deze uitdagingen binnen het sociale domein te kunnen oppakken hebben de gemeenten in
Noordoost Fryslân een gezamenlijke visie vastgesteld. De kernboodschap van die visie is dat iedere
inwoner in Noordoost Fryslân volop mee doet in de samenleving. Die kernboodschap is vertaald in
zeven speerpunten:
1. Alle inwoners staan centraal;
2. Integrale benadering: Eén gezin/cliënt, Eén aanpak, Eén regisseur en (waar mogelijk), Eén budget;
3. Iedereen kan meedoen;
4. Eigen kracht is de basis;
5. We zorgen voor mensen in kwetsbare situaties;
6. Kleinschalige voorzieningen aan de voorkant en dichtbij de burger;
7. Gemeente voert regie en stuurt op resultaten.
Leeswijzer (uitleg)
De bovenstaande zeven visiepunten zijn beschreven in de kadernota (bijlage 1). Vanuit deze visie is
de uitvoering vormgegeven, eerst in een algemeen beleidsplan rondom de decentralisaties
(bijlage 2), vervolgens per decentralisatie apart (bijlagen 3 t/m 5).
Het is belangrijk om de visiepunten helder te hebben. Omdat de beleidsplannen lijvige rapporten zijn
hebben wij voor u een leeswijzer (bijlage 6) opgesteld. In deze leeswijzer ziet u waar de zeven
visiepunten (kolom 1) terugkomen in de uitgangspunten van de kadernota en de beleidsplannen.
Tevens maken wij u er op attent dat er in bijlage 2, Beleidsplan Decentralisaties Sociaal Domein,
beslispunten en voorgenomen acties genoemd worden. Deze onderdelen vragen extra aandacht.
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Schiermonnikoog, Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland ca., Schiermonnikoog.

Lokale aandachtspunten
Hoewel de gemeente Schiermonnikoog, ondanks geringe beschikbare capaciteit, participeert in het
netwerk van de NOF-gemeenten stemt zij de aanpak en implementatie af op de onderdelen waarop
dit voor haar van praktische toepassing is. In het document ‘Hoe gaat het op Schiermonnikoog’ is te
vinden waar de Schiermonnikoog aanpak afwijkt van de andere Noordoost Fryslân gemeentes. Voor
elke nota is een apart document gemaakt waar de afwijkingen per hoofdstuk worden genoemd. U kunt
het document als een inlegvel gebruiken bij het lezen van de nota’s, zodat u direct kunt zien welke
onderdelen niet of op een andere manier van toepassing zijn voor Schiermonnikoog.

Bijlagen

Bijlage 1: ‘Samen leven, zorgen voor elkaar’, Kadernota: de
ontwikkelopgaven voor de transitie Jeugdzorg, AWBZ/Wmo en
Participatiewet nader uitgewerkt, Noordoost Fryslân.
Bijlage 2: ‘Samen leven, zorgen voor elkaar’, Beleidsplan Decentralisaties
sociaal domein 2015- 2016, Noordoost Fryslân.
Bijlage 3: ‘Samen leven, zorgen voor elkaar’, Beleidsplan Jeugdwet,
Noordoost Fryslân.
Bijlage 4: ‘Samen leven, zorgen voor elkaar’, Beleidsplan Participatiewet,
Noordoost Fryslân.
Bijlage 5: ‘Samen leven, zorgen voor elkaar’, Beleidsplan Wmo, Noordoost
Fryslân.
Bijlage 6, Leeswijzer: Overzicht van de uitgangspunten kadernota
Noordoost Fryslân en de koppelingen met de verschillende
uitvoeringsnota’s.
Bijlage 7: Hoe gaat het op Schiermonnikoog – overzicht van afwijkingen
van Schiermonnikoog op de beleidsplannen van Noordoost Fryslân
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