Adviesgroep Sociaal Domein Gemert-Bakel

Aan het College van B & W
Postbus 10.000
5420 DA Gemert
Datum:
Betreft:

17 oktober 2018
Advies Beleidskader Sociaal Domein 2019-2023

Geachte College,
De Adviesgroep Sociaal Domein is gevraagd om een advies uit te brengen over het Beleidskader
Sociaal Domein 2019-2013 (hierna te noemen Beleidskader. Alvorens inhoudelijk in te gaan op het
advies, delen wij graag vooraf twee zaken met u:
1. In het Beleidskader wordt beschreven hoe de gemeente Gemert-Bakel de ondersteuning van
haar inwoners regelt. Gekoppeld aan dit beleidskader wordt jaarlijks een Actieplan
opgesteld alsmede een bijbehorende programma-begroting. Deze laatste twee documenten,
die in eerste instantie over 2019 gaan, hebben wij nog niet ontvangen daar deze niet gereed
zijn.
De Adviesgroep heeft begrip voor het gegeven dat de plannen nu nog niet gereed zijn. Wij
zijn alleen wel van mening dat het advies van de Adviesgroep zich niet kan beperken tot het
Beleidskader zonder het bijbehorende Actieplan 2019 en de Programma-begroting 2019.
Het beleidskader is abstract en geeft vooral de uitgangspunten van het beleid weer. Dat zegt
echter nog niets over de daadwerkelijke activiteiten die ondernomen worden en dus wat de
inwoners van Gemert-Bakel kunnen verwachten.
Reden waarom wij nu een voorlopig advies geven op hoofdlijnen en pas een integraal
definitief advies geven zodra het Actieplan 2019 en de Programma-begroting gereed zijn.
2. Op 12 oktober jl. heeft de Adviesgroep samen met de verantwoordelijke beleidsambtenaren
het Beleidskader besproken. Wij stellen de uitnodiging op prijs en het was een constructief
overleg. De input van de Adviesgroep heeft geleid tot een aantal aanpassingen in het
beleidskader. Toch ziet de Adviesgroep liever dat zij in een eerder stadium betrokken wordt,
namelijk bij de fase van beleidsvoorbereiding. Op deze manier kan co-creatie ontstaan.
Helaas is dat in de samenwerking tussen de Adviesgroep en de gemeente jammer genoeg
nog geen vanzelfsprekendheid. Wij vragen hiervoor uw aandacht.
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De Adviesgroep heeft het beleidskader bestudeerd en deelt graag haar mening hierover met u:
1. De Adviesgroep herkent en ondersteunt de gekozen uitgangspunten in het Beleidskader:
a. Dienstverlening staat voorop;
b. We werken vraaggericht;
c. We hebben een dorps- en wijkgerichte aanpak.
2. Het Beleidskader is abstract geschreven en bevat vooral de uitgangspunten van het beleid.
Opvallend hierbij is dat het beleid vooral tot stand komt door intensieve samenwerking met
diverse partijen, waaronder wijkteams, werkgroepen zorg, dorpsraden, kernpartners (Goed
Wonen, LEV-groep, GGD, Zorgboog en Senzer). Wat niet duidelijk wordt in het Beleidskader
is welke rol de Gemeente heeft ten opzichte van deze partijen en op welke manier
voortgang gemonitord en indien nodig “afgedwongen” kan worden. Hoe worden prioriteiten
bepaald, wie heeft het totaaloverzicht/ de helicopterview en hoe bewaak je de voortgang?
Het zijn immers allemaal partijen waarover de gemeente geen “zeggenschap” heeft.
Hierdoor kan het zijn dat acties niet of niet snel genoeg tot stand komen ten koste van de
belangen van onze inwoners.
Wij adviseren daarom duidelijk te zijn over de rol van de gemeente naar deze partijen en in
hoeverre de gemeente zich verantwoordelijk voelt en is voor de realisatie van de
uitgangspunten. Ofwel: kunnen wij de gemeente aanspreken op de gerealiseerde afspraken
of wordt dan verwezen naar de samenwerkingspartners?
3. De Adviesgroep mist in het Beleidskader de analyse: waar staan we nu, waar willen we naar
toe en hoe overbruggen we dan de gap? Wellicht komt dit terug in het actieplan 2019.
Vanuit beleidsevaluatie en -aanpassing vinden wij juist deze analyse belangrijk om te komen
tot de juiste acties voor de toekomst.
4. Het is de Adviesgroep bekend dat de gemeente financieel de budgetten voor het Sociaal
Domein overschrijdt en er gekeken wordt naar mogelijke bezuinigingen. In het Beleidskader
wordt gesproken over “De uitvoering vindt plaats binnen taakstellende budgetten”. De
Adviesgroep is van mening dat noodzakelijke hulp aan de inwoners altijd verleend moet
worden, ook als budgetten taakstellend en/of overschreden zijn. Sociale Innovatie en
transformatie is daarom essentieel. Wij gaan er even vanuit dat de activiteiten in het kader
van Sociale Innovatie opgenomen worden in de Actieplan 2019. Dit onderwerp heeft onze
aandacht, wij verwachten op dit thema concrete acties en wij leveren hieraan graag onze
samenwerking.
5. Transformatie van het Sociale Domein vraagt om inzet van vele vrijwilligers. Wij vinden het
daarom positief dat VOG-verklaringen voor vrijwilligers gratis wordt aangeboden.
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Het Beleidskader geeft een goed beeld van de breedte van het werkgebied. De Adviesgroep geeft in
zijn algemeenheid een voorlopig gematigd positief advies en zal na ontvangst en bestudering van het
bijbehorende Actieplan 2019 en Programmabegroting 2019 een integraal definitief advies geven.
Natuurlijk zijn wij bereid om dit advies verder toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Adviesgroep Sociaal Domein Gemert -Bakel
I/O

De heer Ton Gieling
Voorzitter Adviesgroep Sociaal Domein
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