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Geachte Cliëntenraad Werk en Inkomen,
De gemeente Gemert-Bakel heeft uw advies gevraagd omtrent het Beleidskader Sociaal
Domein 2019 – 2023. In uw brief van 23 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.
Reactie gemeente per advies
Advies 1: U benoemt het feit dat de uitvoering van de gemeente meer op regionale
afstand staat. En stelt de vraag hoe de afstand tussen lokaal en regionaal wordt
vormgegeven en/of begeleid. U benoemt hierin de Peelgemeenten, Senzer, BSOB,
MRE jeugd en stichting Leergeld.
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Reactie 1: De gemeente Gemert-Bakel heeft 1 integraal lokaal gebiedsteam. Het
gebiedsteam werkt vanuit het gemeentehuis. Hierdoor organiseren wij de zorg en
ondersteuning lokaal bij de inwoners.
Advies 2: U stelt een vraag omtrent budgetgrenzen en wachtlijsten in relatie tot
hulpverlening voor iedereen.
Reactie 2: 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.
Advies 3: Bij punt 3 benoemt u dat de gemeente veel ‘doorschuift’ naar de informele
netwerken. Ook noemt u dat Gemert-kern meer aandacht verdient binnen de gemeente.
U noemt ook dat de kleine kernen gezien het ambtelijk contact een bepalende, sturende
invloed hebben op het gemeentelijk welzijnsbeleid en dat het dorp Gemert een
dorpsraad en ambtelijke ondersteuning mist. U noemt ook dat u in overleg wilt met de
gemeente om meer met de burgers voor elkaar te krijgen.
Reactie 3: Vanaf de invoering van de Wmo in 2007 sluit de gemeente Gemert-Bakel
aan bij de ingezette lijn van opeenvolgende kabinetten. Ook wij doen een groter appel
op de eigen verantwoordelijkheid van de individuele burger. De inzet van formele
diensten wordt afgestemd op wat er in het informele netwerk kan worden voorzien. Als
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gemeente hebben wij ervaren dat we er ook op kunnen vertrouwen dat inwoners zelf
veel op kunnen lossen. Dat betekent niet dat wij zomaar zaken “doorschuiven” naar de
informele netwerken. Wij hebben hier de afgelopen 10 jaar veel op geïnvesteerd. En we
hebben structureel overleg georganiseerd met de burgers en informele netwerken
waarbij we nadruk leggen op samenwerking en inspelen op signalen als er knelpunten
voordoen. Ondanks de vele inspanningen in de periode 2011-2012 is het Stichting
Impuls Welzijn (opbouwwerk) en de gemeente, zijn er geen inwoners uit de wijken van
Gemert bereid bevonden om met ondersteuning een wijkraad op te richten tbv het
algemeen belang van Gemert-kern. Wij hebben daarom andere vormen gezocht voor
samenwerking met burgers en informele netwerken.
Het ambtelijke contact is niet beperkt tot de kleine kernen. Het aanspreekpunt voor de
dorpen en wijken is voor alle dorpen en wijken bereikbaar. Gemert is hier niet een
uitzondering in. Echter, wij erkennen dat Gemert geen georganiseerd dorpsoverleg heeft
en dat het belangrijk is om met de burgers van Gemert in contact te blijven. Wij
onderschrijven dan ook om samen met de Cliëntenraad dit vraagstuk uit te werken. Tot
dusver is er vanuit de kern Gemert, anders dan in de overige kernen, geen initiatief
ontstaan om te komen tot een dorpsraad.
Advies 4: U geeft aan dat u Smart formulering mist van het beleid en kengetallen.
Reactie 4: Deze smart formulering vindt u terug in het Actieplan 2019. In het
beleidskader geven wij een beeld van de visie, ambitie en doelstelling van de gemeente.
Aangezien de smart doelstelling elk jaar vernieuwd worden, is dit niet opgenomen in het
beleidskader.
Advies 5: U stelt de vraag hoe wij omgaan met organisatie met een eigen
bedrijfscultuur.
Reactie 5: 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.
Advies 6: U geeft aan een analyse te missen van reeds ondernomen activiteiten sinds
2015 en de resultaten.
Reactie 6: 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.
Advies 7: U ziet graag ervaren en betrokken hulpverleners bij schuldenproblematiek die
zich kunnen inleven in de leefsituatie van de cliënt.
Reactie 7: Wij hebben schuldhulpverleners van de Lumens groep en werken samen
met het sociaal raadsliedenwerk met de LEVgroep en maken deel uit van het lokale
gebiedsteam. Wij hebben regelmatig met hen gesprekken over de voortgang en zien
veel betrokkenheid van deze mensen.
Advies 8: U geeft aan dat u het belangrijk vind dat er geïnvesteerd wordt voor mensen
in armoede.
Reactie 8: Wij hopen dat de paragraaf omtrent armoede hierin voldoende voorziet. Er is
hierin ook aangegeven dat er binnenkort een duidelijk integraal plan over wordt
opgesteld.
Advies 9: U benadrukt het belang van het stimuleren van zelfredzaamheid.
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Reactie 9: Wij onderschrijven dit belang en hebben dit in onze dienstverlening ook zo
georganiseerd.
Advies 10: U benadrukt het belang van een goede relatie met de wethouder SD en het
ambtelijk apparaat.
Reactie 10: Wij onderschrijven dit belang en zien uit naar een prettige samenwerking.
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,

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J.L.G. van Oudheusden

ing. M.S. van Veen
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