Op 16 maart 2020 is het versterkingsplan besproken met de Adviesraad Sociaal Domein (ASD), in
bijzijn van wethouder Meijers. De ASD is bijgepraat over de taakstelling SD en het versterkingsplan.
Aan de hand van een presentatie hebben we alle voorstellen doorgenomen. Wij hebben hen toen
gevraagd advies uit te brengen en het tijdspad geschetst. We hebben hen een lijstje met namen van
collega’s, gekoppeld aan beleidsthema’s, gegeven zodat zij contact met hen konden opnemen voor
een toelichting. Op 29 april is het versterkingsplan ambtelijk een tweede keer toegelicht.
De ASD heeft aangegeven geen schriftelijk advies te kunnen geven over dit voorstel.
Zij gaven op 29 april in ieder geval de volgende feedback:
o Kijk goed naar de rapporten van Verwey Jonker en commissie Sint over de Jeugdhulp
en neem deze mee.
Onze reactie: de voorstellen zijn mede gebaseerd op deze 2 rapporten. Ook daar
wordt bijvoorbeeld gesproken over investering in preventie en de voorkant van het
proces.
o Werk het meer in scenario’s uit en breng de consequenties in beeld.
Onze reactie: voor alle voorstellen zijn de maatschappelijke en financiële
consequenties in beeld gebracht. Het plan is echter bewust op hoofdlijnen
gehouden.
o De ASD is erg benieuwd naar het meten van effecten en of onze berekeningen wel
gaan uitkomen.
Onze reactie: dat delen we met hen. Het meten van effecten en beter monitoren
maakt onderdeel uit van het versterkingsplan.
o De ASD is voorstander van het verstevigen van de lokale sociale basis.
Onze reactie: fijn om te lezen dat ze het eens zijn met een van de belangrijkste
uitgangspunten van dit plan.
o De bezuinigingsvoorstellen 5 en 6 en 17 vinden zij absoluut niet passen bij het
verstevigen van de lokale sociale basis.
Onze reactie: dat kunnen we ons inhoudelijk voorstellen, maar we moeten alle
mogelijke bezuinigingen noemen (het tekort is 1,7 miljoen) en daarom stellen we
voor ons slechts te richten op onze wettelijke taak en geen zaken over te nemen
waar het onderwijs verantwoordelijk voor is.
o Ze hameren op goede communicatie richting inwoners. Zeker als zaken veranderen.
Onze reactie: terecht punt. We nemen dit over en werken een communicatievoorstel
uit na vaststelling door de Raad.
Dit verslagje van de bespreking met de ASD zullen we als bijlage toevoegen aan de raadsnota. Mocht
de ASD besluiten alsnog advies uit te brengen, dan voegen we dat uiteraard bij de raadsstukken.

