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Geachte Adviesgroep Sociaal Domein,
De gemeente Gemert-Bakel heeft uw advies gevraagd omtrent het Beleidskader Sociaal
Domein 2019 – 2023. In uw brief van 24 oktober 2018 geeft u hierop advies. Wij willen u
bedanken voor dit advies en mededelen dat het mee wordt genomen naar de
Gemeenteraad. Met voorliggende brief informeren wij u alvast over verschillende
adviezen die we van u ontvangen hebben. Op 13 december neemt de Raad de
definitieve besluiten omtrent het beleidskader.
Wij lezen in uw brief dat u graag eerder betrokken wil worden. Hier blijven wij
aandachtig op en wij nodigen de adviesgroep uit om contact met de gemeente op te
nemen als zij kennis nemen van onderwerpen waar zij aan de voorkant advies over
willen leveren.
Reactie gemeente per advies
Advies 1: U onderschrijft de gekozen uitgangspunten
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Advies 2: U adviseert om duidelijk te zijn over de rol van de gemeente naar de partijen.
Ook vraagt u zich af in hoeverre de gemeente zich verantwoordelijk voelt voor de
realisatie van de uitgangspunten. U vraagt of de gemeente aan kan worden gesproken
op gerealiseerde afspraken, of er dan wordt verwezen naar samenwerkingspartners.
Reactie 2: Met verschillende organisaties maken wij prestatie afspraken of subsidie
afspraken. De beleidsuitvoering door verschillende stakeholders en informele
organisaties wordt dus vastgelegd in deze afspraken. Dit gaat altijd in goed gesprek en
de voortgang hiervan wordt regelmatig besproken. De gemeente voelt zich zeker
verantwoordelijk voor het realiseren van de uitgangspunten, maar is ook van mening dat
deze uitgangspunten niet ‘alleen’ gerealiseerd kunnen worden. Vandaar dat wij de
nauwe samenwerking met verschillende partijen benadrukken en ook borgen in de
uitvoering. Indien één partij wordt aangesproken op het niet behalen van de
uitgangspunten (gemeente of andere partijen) dan kunnen wij ons allen aangesproken
voelen en dit kan reden geven tot nieuwe afspraken.
Advies 3: U geeft aan een analyse te missen van reeds ondernomen activiteiten en de
resultaten.
Reactie 3: Naar ons inzien hebben wij in het beleidskader op de verschillende
onderwerpen aangegeven wat er is gebeurd de afgelopen paar jaren en waar we
naartoe willen werken. Graag ontvangen wij een specifiek onderwerp waarop dit gemist
wordt zodat wij hier uitgebreider antwoord op kunnen geven.
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Advies 4: U spreekt uw mening uit dat noodzakelijke hulp aan inwoners altijd moet
worden verleend, ook als budgetten overschreden zijn. Ook geeft u aan dat u concrete
acties verwacht over de transformatie en innovatie en bied u uw samenwerking hierin
aan.
Reactie 4: Tijdens het bezuinigen is er de optie geweest om budgetplafonds in te
stellen. Echter, hier is niet voor gekozen door onze gemeente. Een budgetplafond zou
betekenen dat burgers geen hulp meer kunnen krijgen indien een instelling al maximale
hulp had verleend voor dat jaar. Deze keuze is niet gemaakt omdat wij van mening zijn
dat burgers altijd de zorg moeten krijgen die ze nodig hebben, bovendien werd deze
keuze juridisch afgeraden. De taakstellende budgetten betreffen eerder onze ambitie om
binnen de begroting te blijven werken. Het heeft echter geen impact op de hulp die een
inwoner ontvangt. Wij hebben inderdaad diverse acties in het beleidskader benoemd
rondom samenwerking met de huisartsen en samenwerking met verschillende informele
netwerken waarin wij innovatieve oplossingen willen vinden. Deze worden ook verder
benoemd in het actieplan. Wij gaan graag met de adviesgroep in gesprek over diverse
vraagstukken rondom transformatie.
Advies 5: U beaamt het belang van een gratis VOG verklaring voor alle vrijwilligers.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer Remco Groenendal. Mail naar
gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel
naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
Hoogachtend,
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