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Onderwerp: ASD advies over de nota Herijking  sociaal domein 

 

Geachte heer Waaldijk, 

 

De nota Samen leven, samen doen. Herijking Sociaal Domein van 17 maart is 6 juli jl. besproken in de ASD. 

Ons advies luidt als volgt: de ASD kan zich goed vinden in de uitgezette beleidslijnen van de grotere 

aandacht voor preventie en het meer benutten van burgerparticipatie in de hulp aan inwoners.  

 

De ASD is tevens tot de conclusie gekomen dat over deze nota inhoudelijk geen verdere uitspraken kunnen 

worden gedaan omdat het alleen gaat over voornemens en de uitvoering buiten beschouwing blijft. Dat spijt 

ons. De nota vermeldt slechts in een uitzonderlijk geval enig concreet voornemen om het beleid in acties om 

te zetten. Acties, die in principe meetbaar en te evalueren dienen te zijn. De Raad constateert ook dat in het 

geheel niet gerefereerd wordt aan ervaringen en input van de inwoners die gebruik maken van de 

voorzieningen. 

 

Deze nota riep bij de leden van de Raad ook de vraag op wat de gemeente beoogde om de Raad om advies 

te vragen. Er waren ternauwernood aspecten te vinden die om een beoordeling vroegen. De taken en  de 

functie van de Raad komen hierbij in feite niet tot uitdrukking.  

 

Vanwege bovenstaande voegen wij een algemeen advies toe. Wij adviseren de gemeente om deze nota op 

afzienbare termijn (maximaal binnen zes maanden) te laten volgen door zeer concreet uitgewerkte plannen 

op basis van dit beleidsdocument. 

 

In de bijlage vindt u een nader beschouwing over ons advies. Tevens worden de onderwerpen genoemd en 

de vragen gesteld die wij in een vervolgnota genoemd en besproken  zouden willen zien. 

 

In afwachting van uw antwoord,  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

 

Paul van Haaren 

voorzitter 
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Bijlage bij ASD advies over de nota herijking sociaal domein 

 

1 Algemeen 

a. Wij begrijpen uw pogingen om de financiële huishouding op orde te houden door in het beleid accenten 

te verschuiven naar meer preventie en een groter beroep op de informele zorg van inwoners onder 

elkaar. Uiteraard onder de voorwaarde dat het niveau van de zorg op een acceptabel niveau blijft. Wij 

adviseren u om aanvullend de mogelijkheden te onderzoeken van therapieën en ondersteuning in 

groepssessies, omdat in de nota vooral gesproken wordt over – duurdere –  individuele trajecten. Een 

voorbeeld: is bij het hulp bieden bij schuldenproblematiek ook gedacht aan bijeenkomsten van kleine 

groepen van probleemhouders tezamen met bijvoorbeeld meerdere schuldhulpmaatjes en één 

professional? Dit ter bevordering van efficiëntie en om voor contacten te zorgen tussen lotgenoten om 

ondersteunend te kunnen werken, ook nadat de problemen zijn opgelost. 

 

b. Wij pleiten voor verdere concretisering naar doelstellingen, prioriteiten, stappenplannen, cijfermatige 

onderbouwing en dergelijke. We begrijpen dat de politieke context voor het college aanleiding kan zijn 

om handelingsruimte te creëren. Maar de huidige omhaal van woorden maakt het voor ons moeilijk om 

diepgang in onze adviezen aan te brengen. Met andere woorden: de gehanteerde vorm staat een goede 

dialoog over de inhoud in de weg. 

 

c. In de nota worden geregeld (retorische?) vragen gesteld, die bij ons tot de reactie leidden: ‘wat is het 

antwoord van de gemeente?’. Dit omdat dat antwoord een aanwijzing geeft voor de ernst, urgentie of 

omvang van het vraagstuk. Een willekeurig voorbeeld op bladzijde 11, § 2.3.3: wat is het antwoord op 

de vraag ‘of we de doelgroep wel signaleren’? En als het antwoord negatief is, wat gaat de gemeente 

doen om de doelgroep wél te bereiken? Advies: vervang vragen door korte opsommingen van 

(voorbeelden van) concrete situaties of opties. 

 

d. In de nota vinden we overwegend voornemens over uitgangspunten en over wat de gemeente van plan 

is om te gaan doen. Of dat realistisch is kan in onze ogen beter worden beoordeeld, als aan een aantal 

voorwaarden wordt voldaan. Wij adviseren daarom om: 

o per voornemen gedetailleerder aan te geven ‘hoe’ het ‘wat’ gerealiseerd wordt; 

o van de in § 3.2 genoemde maatschappelijke problemen de ernst, urgentie en omvang van elk 

tegen elkaar af te wegen. Als er in de toekomst financiële tekorten ontstaan, dan wordt het 

duidelijker of de kaasschaafmethode gehanteerd kan worden of dat opnieuw prioriteiten 

gesteld gaan worden;   

o per voornemen aan te geven met welke kansen en bedreigingen voor succes rekening wordt 

gehouden en/of wanneer de uitvoering moet worden bijgesteld. Aanwijzingen daarvoor vinden 

we in de paragrafen over ‘wat doen we al’; deze zouden aanmerkelijk aan informatieve waarde 

winnen door ze aan te vullen met een beschouwing over de tot dan toe bereikte resultaten en 

door aan te geven welke lering daaruit kan worden getrokken.  

 

e. Het welslagen van de herijking wordt afhankelijk gemaakt van de bereidheid en het vermogen van 

inwoners om meer zelfredzaamheid te ontwikkelen en meer te investeren in elkaar. Welke aanwijzingen 

heeft u dat bij de bewoners voldoende energie, inzet en motivatie aanwezig is om medeburgers te 

ondersteunen, nog meer dan tot nu het geval is en op basis van vrijwilligheid? De ASD deelt de zorg, die 
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u in het Voorwoord benoemt als een maatschappelijke trend naar individualisering. Wij adviseren u om 

duidelijker in kaart te brengen: 

o welke ‘rek’ er zit in de beschikbaarheid van buurtgenoten voor zorg aan elkaar. We ervaren 

bijvoorbeeld bij sommige sportverenigingen enorme moeite om bij de leden voldoende 

enthousiasme te kweken voor bestuurstaken. We weten niet hoe symptomatisch dit in algemene 

termen is; 

o voorspelbaar is dat er ook een groep inwoners zal zijn en blijven die hulp nodig heeft en nergens 

gemeld wordt. Heeft de gemeente zicht op de omvang van deze groep, op de mogelijke kenmerken 

ervan en heeft de gemeente mogelijkheden op het oog om deze groep zo klein mogelijk te maken? 

o hoe gecommuniceerd gaat worden om doeltreffend het besef te versterken bij 50.000 inwoners, 

dat zij medeverantwoordelijk zijn voor Samen leven, samen doen. 

 

f. Op een aantal plaatsen in de nota worden toezeggingen gedaan om uit te zoeken hoe de feitelijke 

situatie is. Wij nodigen u uit voor een vergadering in het najaar om ons te informeren over de volgende 

punten: 

o het bereiken van de doelgroep voor armoedebestrijding; 

o de concretisering van een preventief project waarbij de (verbeterde) sociale samenhang bijdraagt 

aan de verschuiving van formele zorg naar informele zorg? 

o de concretisering van een signaleringsnetwerk om bijvoorbeeld kindermishandeling te voorkomen; 

o de manieren waarop mensen met verward gedrag voldoende ondersteuning krijgen;  

o de concrete stappen die zijn gezet om tot een participatief traject  te komen;  

o in hoeverre is de methodiek van één gezin, één plan, één regisseur praktijk geworden en wie 

controleert dit?  

o hoe verhoudt zich de taakstelling van de gemeente tot de genoemde faciliterende rol, bijvoorbeeld 

in de subsidierelatie met een heel aantal maatschappelijke organisaties in de brede zin van het 

woord. ‘Hier zijn wij niet zelf actief, maar stimuleren met onze subsidie dat inwoners bijvoorbeeld 

blijven sporten, plezier hebben in lezen of vrijwilliger worden bij een toneelvereniging’. In hoeverre 

kan deze faciliterende rol op het huidige niveau geborgd worden wanneer de subsidies worden 

gekort? 

 

 

2 Vragen en aantekeningen per hoofdstuk  

Hoofdstuk 2 Transformatie 

§ 2.1 bladzijde 7. ‘We regelen dat de gevraagde ondersteuning beschikbaar, kwalitatief goed en direct 

inzetbaar is’. Actueel is er een groot gebrek aan huishoudelijke ondersteuning, zelfs in precaire situaties: 

bijvoorbeeld voor alleenwonenden die na een open-hart operatie uit het ziekenhuis ontslagen worden is 

niet altijd  huishoudelijke hulp beschikbaar. Hoe gaat de gemeente binnen de wettelijke grenzen 

huishoudelijke hulp beschikbaar stellen voor wie dat om fysieke of financiële redenen noodzakelijk is? 

§ 2.1 bladzijde 8. ‘Het is onze opdracht om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de individuele 

voorzieningen gaat’. Uit welke besparingsmogelijkheden gaat de gemeente een keuze maken? En hoe reëel 

is deze opdracht als door Covid een toename van ondersteuningsvragen wordt verwacht? 
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§ 2.2 bladzijde 8. ‘We werken met de methodiek 1 gezin – 1 plan – 1 regisseur’. In welke domeinen/bij welke 

ondersteuning is dit al goed gerealiseerd? Waar (nog) niet? Welke verbeteracties worden ondernomen? 

§ 2.4 bladzijde 9. In 2018 is een Taskforce sociaal domein ingesteld. Is daarmee de transformatie totnutoe 

versneld en heeft de gemeente meer grip gekregen op het sociaal domein, zijn de uitgaven beter beheerst 

en de inkomsten vergroot? Zo ja, hoe aantoonbaar is dat, zo nee waarom niet? En zijn er uit de resultaten 

lessen getrokken bij de huidige herijking van het beleid? Zo ja, welke? 

Hoofdstuk 3 Preventie 

§ 3.2 bladzijde 10 en volgende. De gemeente legt het accent op zeven maatschappelijke probleemvelden. Als 

daarover in het participatieve traject straks discussie zou ontstaan: is de gemeente in staat om de gemaakte 

keuzen te verantwoorden als de meest urgente en/of belangrijke; én om aan te geven welke problemen 

minder aandacht zullen krijgen en waarom? 

§ 3.2.1 bladzijde 10. Hoe heeft de deelname aan dagbesteding zich in de gemeente kwantitatief ontwikkeld, 

voor het deel dat is verschoven van AWBZ- naar gemeentelijke financiering. Welke ontwikkeling (toename?) 

wenst of verwacht de gemeente voor de komende jaren? 

§ 3.2.3 bladzijde 11. Met welk deel van de inwoners met financiële problemen heeft de gemeente nu 

contact, c.q. worden nu door de gemeente ondersteund? Waar wordt belegd dat er sneller ondersteuning 

geboden gaat worden? Gaat dat ten koste van andere schuldhulpverlening? 

§ 3.3 bladzijde 12 e.v. Advies om aan de indeling van de niveaus van preventie een vierde soort toe te 

voegen: acties beschrijven en vastleggen om terugval te voorkomen als eerdere acties succes lijken te 

hebben. Bovendien adviseren wij preventie van suïcide en suïcidaal gedrag bij jongeren door middel van 

vragenlijsten op de middelbare scholen in combinatie met het trainen van docenten en schoolpsychologen. 

§ 3.4.3 bladzijde 14. Het vindplaats gericht signaleren is o.i. een goede werkwijze. Dit kan inderdaad het 

beste geschieden door aanwezig te zijn. Maar is dit voldoende om te komen tot zoveel mogelijk preventieve 

acties van het eerste niveau? We kunnen ons voorstellen dat tot op zeker hoogte medeburgers en andere 

betrokkenen de dorpsteams informeren zonder dat we een maatschappij creëren van controles door de 

overheid. En in hoeverre kunnen leden van de dorpsteams actief op informatie uitgaan, naast de 6-weekse 

bijeenkomsten? 

Hoofdstuk 5 Financiën en participatief traject 

§ 5.1.1 bladzijde 19. Wat zijn de geldende kwaliteitseisen om in aanmerking te komen voor financiering met 

preventiegelden? In hoeverre hanteert de gemeente verschillende eisen voor grote partijen als aanvrager en 

voor ‘onervaren’ kleine partijen en inwoners? 

Hoofdstuk 6 Het gewone leven 

§ 6.4.1 bladzijde 25, laatste zin subparagraaf over de sociaal makelaars. Deze zin kan gemakkelijk verkeerd 

worden begrepen en is daarom overbodig: óf het is zo vanzelfsprekend dat sociaal makelaars op de hoogte 

zijn van aanwezige voorzieningen dat de benoeming daarvan obligaat wordt, óf ze zijn niet op de hoogte en 

dan zou dit geïnterpreteerd kunnen worden al kritiek op hun professionaliteit. 
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Idem. Er worden jongerenwerkers gepresenteerd voor de groep van 12 – 23 jaar. In de praktijk houden deze 

zich vooral bezig met de groep tot 18 jaar. Wij vrezen te weinig aandacht voor de groep van 18 – 23 jaar. Die 

is  het meest kwetsbaar: de eisen aan hun zelfstandigheid nemen toe, ondersteuning vanuit het gezin neemt 

af, en alle belangrijke ontwikkelingen dienen dan hun beslag te krijgen. Lastigheden in de psychosociale 

ontwikkelingen tot dan toe komen onder een vergrootglas te liggen en deze jongeren lopen het risico vast te 

lopen. In de nota wordt niet aangegeven wat de voorgenomen acties voor deze groep zijn. 

Hoofdstuk 7 Toegang en collectieve voorzieningen  

§ 7.3.2 bladzijde 31. We hebben eerder geconstateerd dat ‘verward gedrag’ een containerbegrip is waarop 

geen ondubbelzinnig beleid gebaseerd kan worden. Welke professionals dienen daarvoor wat te leren en 

zijn dat leden van de dorpsteams of weer anderen? Er wordt een nieuwe uitvoeringsvorm gestart voor 

mensen met verward gedrag. Welke differentiatie binnen deze groep wordt aangehouden, gezien het feit 

dat deze term weinig zegt over wat eraan de hand is ? 

§ 7.3.3 bladzijde 32. ‘Grip op geld’ Is een mooie samenwerking van professionele en vrijwillige hulp.  

a. Hoe heeft de toestroom van inwoners zich de laatste jaren ontwikkeld; wat is het gemiddeld aantal 

spreekuurbezoekers? 

b. Wordt, omdat het laatste jaar onderkend wordt dat er een toename is van werkende armen, ook naar 

mogelijkheden van een spreekuur in de avonduren gekeken? 

c. Wordt, omdat door het virus van de laatste maanden een toename van financiële problemen wordt 

verwacht, een uitbreiding van de spreekuren overwogen? 

d. Welk effect had de sluiting van de spreekuren (ook van de dorpsteams) op de aanmeldingen voor 

ondersteuning. Wordt er een inhaalvraag verwacht? 

Hoofdstuk 8 Individuele voorzieningen 

Bladzijde 33 e.v. Het valt ons op dat jeugdzorg geen aparte aandacht krijgt. Is het aanbod, cq de organisatie 

van deze zorg ongewijzigd gebleven? 

Hoofdstuk 9 Financieel 

§ 9.3.1 bladzijde 38. Ten behoeve van de financiering wordt gesteld dat gemeenschappen geholpen kunnen 

worden om zelf gelden te verwerven. Aan welke voorbeelden van concrete mogelijkheden denkt u? 


