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Geachte heer Steenkamp,

Wij hebben de Adviesraad Sociaal Domein om advies gevraagd op het beleidsplan voor het sociaal
domein. In deze brief leest u onze reactie op uw advies.
Van beleidsvoorbereiding naar definitief advies
We hebben u in vroeg stadium betrokken bij de beleidsvoorbereiding. U heeft in november gereageerd
op een concept beleidsplan. Wij hebben die reactie verwerkt in de versie die wij u op 22 december
stuurden. In deze brief reageren wij op uw definitieve advies op Beleidsplan III Sociaal Domein dat wij
op 5 januari ontvingen.
Reactie op uw advies
Allereerst willen wij u graag bedanken voor uw medewerking. Zowel uw concept-advies als uw
definitieve advies zijn uitvoerig en zorgvuldig geformuleerd. Hieronder gaan wij in op de adviezen uit uw
definitieve advies.
Advies 1:
De samenstelling van het ‘voorkeurspakket’ van de ASD: u vraagt om een aanpassing.
Onze reactie:
Wij hebben de tekst aangepast conform uw verzoek.
Adviezen 2 tot en met 5:
In uw adviezen 2 tot en met 5 gaat u in op de instrumenten die als voorbeeld bij de accenten in het
beleidsplan waren opgenomen. Mede door uw adviezen hebben wij ons gerealiseerd dat het benoemen
van die instrumenten de suggestie wekt dat de aanpak voor de accenten al vaststaat. Het gaat nu echter
om het beleidsplan. De inzet van specifieke instrumenten behorende bij de accenten staat nog niet vast.
Het bepalen van de instrumenten volgt na de vaststelling van het beleidsplan. Dan gaan wij aan de slag
met het opstellen van uitvoeringsplannen, waarbij uw inbreng natuurlijk op prijs gesteld wordt.

pagina 1/2

Ons kenmerk U17.00016

Wij hebben daarom de voorbeelden van de in te zetten instrumenten bij de accenten weggehaald uit het
beleidsplan. De door u gemaakte opmerkingen over de uitvoering van de accenten en de daarbij
behorende budgetten nemen wij mee bij het opstellen van de uitvoeringsplannen. U wordt hierover
tijdig geïnformeerd.
Advies 6:

Bij accent 7: Grip op geld adviseert de ASD om ruimhartiger de mogelijkheden voor individuele
inkomensondersteuning te benutten.
Onze reactie:
Uw standpunt over dit onderwerp is ons bekend. We hebben hier al in diverse reacties onze visie op
gegeven. De tekst in het beleidsplan is daarom niet gewijzigd.
Advies 7:

Als extra inzet voor de mantelzorgers wil de ASD graag wijzen op een waardering in de vorm van
een jaarlijkse financiële tegemoetkoming, het zogenoemde Mantelzorgcompliment. Dit compliment
werd in 2016 door de mantelzorgers zeer gewaardeerd. Ter overweging wil de ASD meegeven om
een compliment ook breed voor vrijwilligers mogelijk te maken.
Onze reactie:
De waarderering voor de financiële tegemoetkoming voor mantelzorgers die u heeft opgevangen bij uw
achterban komt overeen met de signalen die wij zelf van diverse kanten hebben ontvangen. We
overwegen deze vorm van waardering van mantelzorgers de komende jaren te continueren. Wij gaan in
gesprek met het Vrijwilligersinformatiepunt (VIP) om te bekijken welke vorm van waardering voor
vrijwilligers, naast de jaarlijkse vrijwilligersprijs, passend en haalbaar is.
Tenslotte
Het definitieve beleidsplan is op een aantal plekken gewijzigd ten opzichte van de tekst uit het plan
waarop u uw advies heeft gebaseerd. Het gaat daarbij vooral om tekstuele wijzigingen op plekken waar
het korter en bondiger kon. Wij denken dat dit een verbetering is ten opzichte van de versie van
december 2016.
Het beleidsplan wordt op 9 februari besproken in de Commissie Samenleving. De besluitvorming vindt
naar verwachting plaats in de gemeenteraad op 23 februari. Wij willen u nogmaals bedanken voor uw
advies en uw inbreng tijdens het ontwikkelproces van het beleidsplan Sociaal Domein, waarbij u steeds
de focus heeft gehouden op de gevolgen van het beleid voor de inwoner.
Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

drs. ing. Ad Eijkenaar
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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