
Iedereen kan meedoen 
Samenvatting beleidsnota sociaal domein 2020-2023

Gouda is een stad waar iedereen mee kan en mag doen. Sommige men-

sen hebben een steuntje in de rug nodig om zelfstandig mee te kunnen 

doen. De gemeente is verantwoordelijk voor deze  ondersteuning. Denk 

bijvoorbeeld aan jeugdhulp, schuldhulp, huishoudelijke hulp of het vinden 

van een baan. De taken die hierbij horen noemen we het  ‘sociaal domein’. 

Samen met de gemeenteraad en diverse organisaties en betrokkenen uit het sociaal domein is 
gewerkt aan een beleidsnota voor de jaren 2020-2023. In deze nota staat welke onderwerpen we de 
komende jaren oppakken en welke keuzes hierin zijn gemaakt. In deze samenvatting ziet u de speer-
punten uit deze nota. 

Vanaf 2015 is er veel veranderd binnen het sociaal domein en is een koers ingezet die we willen vast-
houden en uitbouwen. Dat betekent dat: 

• kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en de kans krijgen zich te ontwikkelen;
•   iedereen die kan werken, naar vermogen werkt of actief is voor de samenleving;
•   ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfredzaam zijn en participeren in de 

samenleving;
•   inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun situatie en zoveel mogelijk 

bijdragen aan de oplossing van hun problemen en die van anderen;
•  inwoners hulp en ondersteuning vinden dichtbij huis en in de buurt;
•   er een veilig vangnet beschikbaar is voor wie dat nodig heeft. 

We hebben beter in beeld welke grenzen er zijn aan de zelfredzaamheid van onze inwoners. Niet 
iedereen doet vanzelf mee. Daarnaast vinden we normalisering belangrijk. Tegenslag, verdriet, rouw 
en pijn hoort ook bij het leven. Ten opzichte van eerdere jaren hebben we een beter beeld wat bij 
Gouda past.

De gemeente blijft zich de komende jaren inzetten voor 
bestaande thema’s:
• Gewoon thuis volwassenen
• Transformatie Jeugd GGZ
• Maatschappelijke zorg
• Aansluiting jeugdhulp en onderwijs
• Actieprogramma Zorg voor de Jeugd
• Huiselijk geweld & kindermishandeling
• Armoede en schulden
• Sociale dienst op orde
 

Nieuwe speerpunten
Inclusieve dagelijkse leefomgeving

We werken aan een tolerante en inclusieve stad met verbindingen 
tussen inwoners van verschillende generaties, opvattingen, 
culturele achtergronden en aandacht voor kwetsbare groepen. 
In de inclusieve stad is geen ruimte voor discriminatie en into-
lerantie. In 2020-2023 voeren we de volgende opgaven uit:

• Programma ‘Naar een inclusief Gouda’
•  Aanpak laaggeletterdheid
•  Brede blik op statushouders
•  Inzet duurzame inzetbaarheid en re-integratie
•  Inclusief werk en participeren
•  Passend wonen
•  Langer thuis wonen
•  Verbinding met fysieke leefomgeving

Investeren in preventie 

Bij preventie gaat het om het voorkomen en op tijd signaleren 
van problemen. Maar ook om het bevorderen van de gezond-
heid en het welzijn van inwoners. De volgende opgaven voeren 
we de komende jaren uit op het gebied van preventie:

•  Sluitende aanpak kinderen en jongeren
• Aanpak gezonde wijk
• Gerichte preventieve interventies

Integrale benadering 

Een integrale benadering betekent dat de vragen van de 
 inwoner centraal staan.  Eerst kijken wat er nodig is en pas 
daarna hoe en onder welke wet dat gerealiseerd kan worden.  
Hiervoor werken we aan de volgende zaken: 

• Herinrichten gemeentelijke toegang en uitvoering 
•  Cliëntbenadering (naast de inwoners staan)
• Integraal gemeentelijk ondersteuningsaanbod 
• Focus sociaal team op basishulp

Sturen op kwaliteit van ondersteuning

Hoe zorgen we dat inwoners ondersteuning van goede kwaliteit 
krijgen? Hoe werken we samen met andere partijen als zij ook 
contact hebben met inwoners/gezinnen? De volgende opgaven 
horen bij deze focus: 

•  Normalisering en afbakening jeugdwet
•  Beheersen toename meldingen
•  Kwaliteit re-integratietraject
•  Overgang 18- naar 18+
• Kwaliteit + rechtmatigheid maatwerk Wmo/jeugd 
• Contractmanagement jeugd en Wmo

Samenhang met de Wet Langdurige zorg en 
Zorgverzekeringswet

We zetten ons in voor afstemming tussen de zorgwetten  
(Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet), zodat alle Goudse inwoners 
ook in de toekomst toegang hebben tot kwalitatief goede zorg 
en ondersteuning, tegen zo laag mogelijke zorgkosten.  
De opgave die hierbij hoort is:

• Realiseren afspraken gezamelijke financiering maatschap-
pelijke opgaven 


