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Aanleiding

Nieuwe situatie

Wetsvoorstel in het kort
Beoogt gemeenten in staat te stellen tot samen
hangende uitvoering van de Wmo 2015, Jeugdwet,
Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulp
verlening. Ook wordt betere samenwerking met
aanpalende domeinen mogelijk.

4 WETTEN
+ AANPALENDE DOMEINEN
Wmo 2015

Zorg en welzijn
Onderwijs

Jeugdwet
Wonen

•
•
•

Transformatie sociaal domein: ruime beleids
vrijheid gemeenten; vraag cliënt centraal.
Meervoudige problematiek: vraagt om
samenhangende aanpak conform notie van
‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’
AVG: vereist duidelijke grondslagen voor
gegevensverwerking voor integrale aanpak.

Participatiewet

Openbare orde

Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening

•

Werk en
inkomen

•
•

Integrale en gecoördineerde aanpak sociaal
domein en aanpalende domeinen.
Niet alleen voor één client, maar ook de
gezinsleden indien noodzakelijk.
Gegevensuitwisseling mogelijk tussen domeinen
indien nodig.

Wat doet dit concept-wetsvoorstel?
1

2

3

4

5

6

De wet legt taak en bevoegdheid
van gemeenten vast tot integrale
aanpak en coördinatie bij
meervoudige problematiek.

De wet maakt daarmee een einde
aan het onterecht gebruik van
toestemming als grondslag om
gegevens te verwerken en
te delen.

De wet voorziet in een juridisch
kader voor gegevensverwerking
bij samenwerking tussen meer
dan 2 partijen (bijvoorbeeld voor
casusoverleg).

De wet voorziet in een duidelijk
juridisch kader voor de situatie
waarin de gemeente nog moet
verkennen of er sprake is van
meervoudige problematiek.

Aangezien de wet voorziet in
expliciete taken heeft de cliënt
een duidelijk aanspreekpunt.

De uitvoeringspraktijk krijgt
hiermee meer duidelijkheid over
de mogelijkheid om gegevens
te delen zodat handelings
verlegenheid wordt beperkt.

Concept versie maart 2020

>>
Integraal en gecoördineerd
• Sociaal domein (sd): het wetsvoorstel gaat uit van
de taken van gemeenten uit de Wmo 2015, Jeugdwet,
Participatiewet en Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening.
• Aanpalende domeinen: zorg, welzijn, onderwijs,
wonen, openbare orde en veiligheid, werk en inkomen.
• Integrale aanpak: door gemeenten en andere partijen.
• De gemeente treedt niet in de bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van andere partijen maar kan
wel overleggen over gewenste dienstverlening en
interventies en afstemming hiertussen.
• Gecoördineerde aanpak namens college: indien nodig
kan een beroep worden gedaan op het college om te
zorgen voor coördinatie.
• Dienstverlening en interventies: integrale aanpak kan
ook interventies (bv. leerplicht, woonoverlast,
openbare orde en veiligheid) omvatten voor zover het
gezamenlijke doel gericht is op voorkomen verergering
problematiek cliënt. Partijen behouden hun eigen
bevoegdheden.
• Gericht op ondersteuning van cliënt en gezinsleden in
hun zelfredzaamheid en participatie staat
centraal. Wetsvoorstel is niet bedoeld om ruimere
gegevensuitwisseling mogelijk te maken voor
handhaving, opsporing of vervolging.

Uitgangspunten gegevensverwerking en positie cliënt

Gegevensverwerking
• Altijd geldt dat gegevensverwerking noodzakelijk,
proportioneel en subsidiair moet zijn.
• De basis voor gegevensverwerking is de wettelijke
taak of bevoegdheid van het college of andere
betrokken partijen.
• Het college mag persoonsgegevens van de cliënt en
zijn gezinsleden verwerken, waaronder gegevens over
de gezondheid en van strafrechtelijke aard.
• Partijen verstrekken op verzoek gegevens als dat naar
oordeel van die partij noodzakelijk is. Dit kan indien
nodig met doorbreking van plicht tot geheimhouding.

Positie cliënt
• Als een inwoners zichzelf meldt met een verzoek om
hulp of ondersteuning, dan geldt dat de integrale
aanpak plaatsvindt in samenspraak met de cliënt.
• Als een al actief betrokken professional of instantie
signaleert dat er – gelet op de ernst van de
problematiek – noodzaak is om te onderzoeken of
een integrale aanpak noodzakelijk is, geldt
de samenspraak niet. De integrale aanpak komt dan
zover mogelijk in overleg met de cliënt of zijn
gezinsleden tot stand.
• De cliënt en zijn gezinsleden worden geïnformeerd
over de gegevensverwerking en hun rechten,
waaronder het recht op bezwaar tegen de
verwerking.

Cliënt is al in beeld

Meldpunt

Cliënt meldt zichzelf bij de gemeente, is reeds bekend bij een hulpverlener
of organisatie of andere burgers maken zich zorgen en doen een melding.
Het wetsvoorstel creëert geen nieuwe mogelijkheden voor structurele
uitwisseling van persoonsgegevens tussen partijen of vroegsignalering
door koppeling van gegevensbestanden (geen ‘opsporing’ van
huishoudens die mogelijk kampen met meervoudige problematiek).

Bijna alle gemeenten kennen een meldpunt waar burgers terecht kunnen
met zorgen over zichzelf of een ander. Dit wetsvoorstel verankert deze
gemeentelijke taak door het opnemen van een opdracht aan het college.
Het meldpunt staat open voor signalen van burgers én professionals over
de gezondheid, het welzijn, de zelfredzaamheid of participatie van zichzelf
of een ander. Deze signalen moeten beoordeeld worden en, indien nodig,
worden doorgeleid naar het juiste loket. Met het vastleggen van deze taak
wordt de juridische basis gelegd voor de gegevensverwerking die een goede
behandeling van de meldingen mogelijk maakt.
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PARTIJEN

Hulpvraag
inwoner

Verzoek betrokkken professional
Een professional die al werkzaamheden verricht voor
een cliënt of gezin verzoekt het college tot het doen
van een onderzoek, als hij, vanwege de ernst van de
problematiek, vermoedt dat dienstverlening sociaal
domein behulpzaam kan zijn bij de integrale aanpak, of
dat coördinatie van dienstverlening en interventies op
sociaal domein en aanpalende domeinen behulpzaam
kan zijn. Het college kan het onderzoek uitvoeren. Het
college informeert de cliënt en betrokken gezinsleden
en betrekt hen zo mogelijk bij het onderzoek.

GEMEENTELIJKE
LOKETTEN
deels integraal
vormgegeven

feedback loop
Wmo 2015

Hulpvraag inwoner
Een inwoner kan zich melden
met een hulpvraag op basis van
de Wmo 2015, Jw, Pw of Wgs.
Bij de melding of tijdens het
daarop volgende onderzoek
kan blijken dat cliënt of gezins
leden mogelijk ook behoefte
hebben aan (andere) dienst
verlening. Dan is het college
verplicht tot onderzoek. Het
onderzoek wordt uitgevoerd
in samenspraak met cliënt en
betrokken gezinsleden.

Jeugdwet

INTAKE /
TRIAGE

ONDERZOEK

Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening

INTAKE /
TRIAGE

COÖRDINATIE,
UITVOERING
EN BIJSTELLING
WERKPLAN

AFSCHALEN /
AFRONDEN

UITVOERING
DIENST / ZORG /
HULPVERLENING
+ INTERVENTIES
OP BASIS VAN
WETTEN EN
AANPALENDE
DOMEINEN

AFSCHALEN /
AFRONDEN

WERKPLAN

Participatiewet
Geen meervoudige
problematiek?
Enkelvoudige
afdoening
SD wetten

Verzoek
professional
betrokken bij
cliënt/
inwoner

Aanvraag/
beschikkingen
op basis van
4 SD wetten
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Taken college

Hulpvraag inwoner

Verzoek betrokken professional

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samen
spraak met cliënt en betrokken gezinsleden.

Het college informeert de cliënt en betrokken
gezinsleden en betrekt hen
zo mogelijk bij het onderzoek.

Overleg met partijen
Bij het onderzoek betrekt het college
zo nodig partijen die een dienst verlenen
of een interventie inzetten.

melding /
verzoek / triage

Casusoverleg
Waar nodig kan overleg de vorm krijgen van
een casusoverleg. Een casusoverleg is altijd
een overleg op maat en vertrouwelijk.
• Het college en partijen die deelnemen aan
een casusoverleg, verstrekken in dat overleg
slechts gegevens over de cliënt voor zover de
betreffende partij oordeelt dat die gegevens
noodzakelijk zijn om te betrekken bij het
onderzoek.
• De partijen nemen de persoonsgegevens die
door andere partijen worden verstrekt, alleen
op in een eigen dossier indien noodzakelijk.
• Het college verstrekt het verslag van een
casusoverleg niet aan partijen.

overleg met
partijen

onderzoek

>
Het onderzoek omvat in ieder geval:
• problematiek cliënt;
• dienstverlening reeds ontvangen en lopende
interventies;
• mogelijke dienstverlening sociaal domein
of aanpalende domeinen; en, in geval van
verzoek betrokken professional, welke
interventies kunnen bijdragen;
• of de diensten en interventies samenhangen
zodat gecoördineerde aanpak nodig is.
De cliënt wordt geïnformeerd over de
resultaten.
Er is sprake van gefaseerde verzameling van
gegevens (dus niet standaard uitvragen van
systemen en partijen).

werkplan

coördinatie

Opstellen werkplan indien nodig
aanvraag /
beschikking

Het college is verplicht een werkplan op te stellen
indien meerdere diensten uit het sociaal domein
(of meerdere gezinsleden).
Werkplan wordt in samenspraak opgesteld en
verstrekt aan cliënt.

Het werkplan bevat in ieder geval:
College zorgt voor coördinatie
• Het college zorgt dat uitvoering
werkplan wordt gecoördineerd.
Het college wijst een coördinator aan
• betrokken partij of gemeenteambtenaar;
• cliënt op eigen verzoek, indien mogelijk.
Coördinatie omvat tenminste:
• volgen van de voortgang;
• zonodig zorgen voor afstemming tussen
betrokken partijen;
• zonodig bijeenroepen van casusoverleg;
• college informeren over voortgang en
belemmeringen (opschalen indien nodig).

Geen aparte aanvraag nodig op
basis van werkplan:
• Als het werkplan maatwerkvoorzieningen
(Wmo 2015) omvat, dan is de gebruikelijke
procedure t.a.v. bijvoorbeeld het pgb van
toepassing.
• Als uit het werkplan blijkt dat een of meer
maatwerkvoorzieningen zouden moeten
worden verstrekt, hoeft de cliënt níet eerst
een aanvraag te doen.
Een zelfde soort bepaling is opgenomen voor de
Jeugdwet.

• de benodigde diensten en al verstrekte diensten
op het sociaal domein;
• mogelijke diensten uit aanpalende domeinen;
• mogelijke diensten uit het sociaal domein door
een ander college;
• afspraken over coördinatie, cliëntondersteuning of andere afspraken over
afstemming.
• afspraken over evaluatie en beëindiging
coördinatie.
Het college kan het plan van aanpak bijstellen
indien nodig.
Partijen ontvangen gegevens uit het
werkplan voor zover noodzakelijk voor de
eigen taken.

