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In de RIN uitwerking rapport Rekenkamercommissie Participatie in het Sociaal Domein
wordt aangegeven dat op een heel aantal van deze aanbevelingen op dit moment geen
praktische uitwerking kan worden gemaakt. Er wordt aangegeven dat een aantal
aanbevelingen al verwerkt zijn in het beleidskader sociaal domein.
Vraag: welke aanbevelingen worden wel (opgenomen in het beleidskader sociaal domein) en
welke aanbevelingen worden niet opgenomen.
Antwoord:
Hieronder worden de aanbevelingen die opgenomen zijn in het beleidskader weergegeven met
een korte uitleg.
Meer ondersteuning richting burgerinitiatieven;
Geef elk initiatief een budget om mantelzorgers en vrijwilligers te bedanken
De meeste initiatieven die met vrijwilligers werken hebben al een vorm van vergoeding of
‘bedankje’ verwerkt in het initiatief. Daarnaast kunnen mantelzorgers jaarlijks in aanmerking
komen voor een mantelzorgwaardering vanuit de gemeente.
Mobiliseren opvolgers en faciliteren:
Vraag het college jaarlijks een overzicht te delen van de ontwikkeling van elk burgerinitiatief
waarin bijvoorbeeld is opgenomen hoeveel trekkers er zijn en hoe lang deze er al zitten
Initiatiefnemers leggen jaarlijks verantwoording aan de gemeente af (indien ze een financiële
bijdrage van de gemeente ontvangen). Zie ook het hoofdstuk Subsidies in het beleidskader.
Zorgvisie opstellen;
Nadenken over de (zorg)voorzieningen die in de toekomst nodig zijn. Wat betekend samen
verantwoordelijk en iedereen doet mee voor de woningbouw, voor de IT-educatie aan
bijvoorbeeld ouderen en de blijvende geschiktheid van inwoners voor de arbeidsmarkt? En
hoe kunnen de verschillende partijen het samenspel tussen informele en formele zorg
verbeteren?
De gemeenteraad heeft in december het Beleidskader Sociaal Domein 2019 – 2023
vastgesteld. In het beleidskader staan deze onderwerpen zoals benoemd uitgewerkt.
Toegankelijker taalgebruik
Er wordt een klankbordgroep ingesteld van inwoners die gemeenteteksten lezen voordat ze
worden gecommuniceerd aan bewoners
Dit onderwerp krijgt inderdaad voortdurend de aandacht. Bijvoorbeeld tijdens de overgang
naar de GR Peelgemeenten is er een panel geweest in Gemert-Bakel die alle
(gestandaardiseerde) brieven doornam op leesbaarheid. Dit panel is na een jaar gestopt.
De brieven die nu vanuit het Sociaal Domein worden verstuurd zijn veelal gestandaardiseerde
brieven die voorheen gecontroleerd en bekeken zijn door een panel inwoners. Senzer heeft
bijvoorbeeld ook een leespanel voor haar gestandaardiseerde brieven. Ook zijn de
Adviesgroep Sociaal Domein en (zowel regionaal als lokaal) de Cliëntenraad Werk en
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Inkomen zeer behulpzaam in het ondersteunen bij verschillende communicatie naar onze
inwoners.
De communicatie van de gemeente (zoals de website en de wegwijzer) is bovendien ook
onderzocht door Stichting ABC in het kader van Laaggeletterdheid. Het belang van
begrijpelijke communicatie wordt dus ook zeker onderschreven en is een lopend proces.
Dit is onder andere opgenomen in het beleidskader onder de hoofdstukken laaggeletterdheid
en communicatie.
Hieronder staan de overige aanbevelingen van het rapport die niet opgenomen staan in het
beleidskader gezien financiële redenen.
Meer ondersteuning richting burgerinitiatieven;
Geef elke vrijwilliger een budget voor training, coaching en opleiding
Bepaal welke burgerinitiatieven steun krijgen van betaalde professionals
Stel een rapporteur aan vanuit de gemeenteraad die zorgt dat raadsleden meer betrokken raken
bij burgerinitiatieven
Ideeën ophalen;
Organiseer elk jaar een kraampjesmarkt voor burgerinitiatieven en laat elk initiatief plenair
kort wat vertellen
Vraag burgerinitiatieven een filmpje te maken als (jaar)boodschap voor de raad
Mobiliseren opvolgers en faciliteren;
Bied burgerinitiatieven een digitale werkplek waar ze stukken kunnen maken en opslaan en
gegevens kunnen beheren
Vraag het college onderwijsinstellingen en verzorgingstehuizen te benaderen om leerlingen,
ouders en bewoners een stage, coaching plek of activiteit aan te bieden in het sociaal domein.
Toegankelijker taalgebruik.
Ambtenaren die een burgerinitiatief adopteren naast hun werk, ontvangen een erkenning
hiervoor
Elk jaar wordt een prijs uitgereikt voor de beste gemeentebrief aan bewoners
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