Cliëntenraad Werk en Inkomen Gemert Bakel
Aan het College van B & W,
postbus 10.000,
5420 DA Gemert
Datum 22 oktober 2018
Betreft: Advies Beleidskader Sociaal Domein 2019-2023

Geacht College,
De CR Werk en Inkomen werd gevraagd een advies uit te brengen over het Beleidskader Sociaal
Domein 23019-2023. Bij deze onze reacties
Reacties op het beleidskader Sociaal Domein voor de periode 2019-2023.
Het beleidskader, zoals recentelijk gepresenteerd door de gemeente omvat een breed spectrum
van aandachtsgebieden met betrekking tot het welzijn van de burgers.
Het beleidskader is echter geformuleerd in abstracte bewoordingen en zinsconstructies.
Zij ademt in deze modale welwillendheid in zake de toekomstige beleidsvoornemens.
CR constateert, dat per aandachtsgebied geen voorzetten aangegeven zijn ten aanzien van
voorgenomen concrete activiteiten. Concrete activiteiten, die Smart geformuleerd zijn, waarvan de
doelstelling , de input en output, procesvoering en evaluatie op resultaat te monitoren zijn.
Eveneens ontbreekt voor de CR nu de component: financiële verankering van de nu voor ons nog
onbekende activiteiten in de begroting. We spreken dan de hoop uit dat de beleidsnota en de
begroting ons een beter zicht geven op de beleidsuitvoering van het SD. Wij zien de concrete
invulling van dit beleidskader met belangstelling tegemoet.
Wat lezen wij achter en in de formuleringen in het Beleidskader 2019-2023 ?
1. Onder de noemer van de landelijke politiek ( decentralisatie van de 3 transmissies):
“De gemeente staat dichter bij de burger”
Zij kent de noden en mogelijkheden van de hulpvragers dus beter dan een onbekende ambtenaar
op afstand.
“Dichter bij” de burger is ons inziens echter vertaald naar hulp en uitvoering op regionale
afstand. Zie hiervoor de activiteiten van De Peelgemeenten, Senzer, BSOB en de
MRE jeugdhulpverlening en Leergeld.
Er is steeds minder sprake van een laagdrempelige toegankelijkheid voor de hulp vragende
burger. (mobiliteit, wachttijden, bureaucratische afhandeling). Hoe wordt de afstand tussen lokaal en
regionaal voor burgers die een beroep moeten doen op regelingen m.b.t. werk en inkomen in de
praktijk vorm gegeven en/of begeleid?
2. Het uitgangspunt: “Taakstellende budgetten” staat ons inziens op gespannen voet
met het uitgangspunt : “Iedereen, die hulp nodig heeft wordt geholpen”.
Wat als de budgetgrens overschreden wordt? Komen er dan de wachtlijsten als hulpmiddel
om de hoek?
3. Uitvoering van activiteiten/hulpverlening wordt ons inziens te nadrukkelijk en te veel
doorgeschoven naar de informele netwerken, zoals bijvoorbeeld de dorpsraden en/of sociale
netwerken.
- Deze organisatie vorm heeft zeker haar nut, mede op basis van ons kent ons en de onderlinge
betrokkenheid en bekendheid met elkaar.
- Gemert-kern, het dorp met de meeste sociale problematieken op het werkterrein van SD , ontbeert
in deze een op het individu gerichte structuur. Dit punt verdient extra aandacht door een

verbetertraject binnen de eigen kernen Gemert.
- De kleine kernen hebben dankzij hun hoge organisatiegraad en ambtelijk contact ook een

bepalende, sturende invloed op het gemeentelijk welzijnsbeleid. Dit soms in schril contrast met
Gemert als kerndorp. Het dorp Gemert mist in deze ook een dorpsraad en zeker ook extra ambtelijke
ondersteuning om een en ander op te zetten .
- CR Werk en Inkomen wil in overleg met de gemeente om meer openheid en betrokkenheid bij de
burgers onderling voor elkaar te krijgen. De kleinere kernen tonen aan dat “Samen Sterker “ ook op
plaatselijk niveau kan gelden.
4. In het voorliggende beleidskader ontbreekt zicht op procesmonitoring van de voorgenomen nog
niet bekende activiteiten. Dit geldt eveneens op de te bereiken doelen.
- Smartformulering van activiteit, waarin de te bereiken doelen.
- Dit koppelen aan kengetallen.
5. Zeggenschap van de gemeente op de beleidsuitvoering door de stakeholders en diverse informele
organisaties. Dit zijn vaak zelfstandige organisaties met een eigen bestuurscultuur. Hoe denkt de
gemeente deze “ Gap” te overbruggen?
6. CR mist een analyse van de reeds ondernomen activiteiten op het terrein van het Sociaal Domein.
Waar is sinds 2015 op ingezet? Welke activiteiten en met welke resultaten.
7. Bij schuldenproblematieken zien wij graag de inzet van ervaren en betrokken hulpverleners, die
zich kunnen inleven in de leefsituatie van de cliënt.
8. Vanuit lokale betrokkenheid wil de CR dat er geïnvesteerd wordt in de menselijke maat, zeker
waar het mensen betreft die in armoede leven.
9. Stimuleren van zelfredzaamheid en daardoor kunnen en durven opkomen voor zichzelf moet
nadrukkelijk nagestreefd worden. Dit is de basis om de leefsituatie weer te verbeteren. Hoeksteen
hiervan is vertrouwen geven en vertrouwen krijgen.
10. De Cliëntenraad Werk en Inkomen bepaalt mede het sociale beleid in de peelregio. Derhalve is
het van cruciaal belang, dat zij een goede doelmatige wederzijdse communicatie onderhoudt met de
wethouder SD en het betreffende ambtelijk apparaat.
Als Cliëntenraad Werk en Inkomen zien we de concretisering van het huidige Beleidskader Sociaal
Domein met belangstelling tegemoet. Dit geldt eveneens voor de inzet van de daarbij behorende
financiën in de zin van een begroting.
De CR sluit zich aan bij het voorlopige gematigd positief advies van de Adviesgroep Sociaal Domein
Gemert-Bakel. Na bestudering van het bijbehorende Actieplan 2019 en Programmabegroting 2019
zal de CR een integraal definitief advies geven.

