
Gemeenten spannen zich in rond de thema’s werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en 
jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening. Waar kan de gemeente naar toe werken in het kader van de ggz? Hieronder 
een aantal punten:

• Zorg voor veel intensievere samenwerking tussen de verschillende partijen die onderdeel 
uitmaken van het sociaal domein. Zoals huisartsen, ggz, woningcorporaties, onderwijs, sport   
en andere zorg- en welzijnsinstanties.                                                                                                                  
Richt dat zoveel mogelijk in op basis van de juiste zorg op de juiste plek, passende zorg en positieve 
gezondheid. Probeer de krachten te bundelen op wijk-, buurt-, gemeente-, en regioniveau.

• Stimuleer integrale samenwerking contractueel.                                                                                           
Om contracten tussen meerdere partijen uit het sociaal domein mogelijk te maken, zijn 
samenwerkingscontracten nodig die de losse domeinen overstijgen. Dit maakt het ook mogelijk om per 
buurt of wijk coördinatiepunten voor combinaties van woon-zorgvragen van kwetsbare burgers in te 
richten. Om daarbij ook doelmatigheid te belonen kunt u denken aan financieringsvormen zoals Shared 
costs en Shared savings en afspraken in een regionale samenwerkingsagenda met zorgverzekeraars.

• Let als gemeente op de beoordeling van de wetswijzigingen 2020 van de Participatiewet.  
De Participatiewet wijzigt elk jaar in ieder geval op 1 januari en op 1 juli. Het gaat dan om 
(half)jaarlijkse wijzigingen, zoals het aanpassen van normen en grote wijzigingen, zoals nu 
opgenomen in de Verzamelwet van SZW 2022.                                 

        Heb daarbij aandacht voor de onderlinge samenhang met de Wmo en de Jeugdwet. Kijk naar hoe de                      
        (toegang tot de) lokale infrastructuur van voorzieningen voor kwetsbare jeugdigen en volwassenen     
        verbeterd en vereenvoudigd kan worden.
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https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35897_verzamelwet_szw_2022


• Help het lokale en/of regionale aanbod van (aantoonbaar) werkbare voorzieningen uit te breiden. 
Met structurele financiering  zorgt u er voor dat deze voorzieningen kunnen blijven bestaan. 

        Deze voorzieningen helpen kwetsbaren weer mee te doen in de samenleving. Waarborg  de structurele       
         financiering hiervan als gemeente.  


