Aan het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland
Postbus 1
2650 AA Berkel en Rodenrijs
Ons kenmerk: ASD17.B.001
Uw kenmerk: U16.14487

Lansingerland, 4 januari 2017

Geacht college,
Conform artikel 3:8 van de Verordening Sociaal Domein 2016 van de gemeente Lansingerland
verzoekt u de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) advies uit te brengen over de Maatschappelijke
Agenda 2018-2022 (MAG) en de algemene subsidieverordening 2018.
Inleiding
In uw oorspronkelijke aanvraag heeft u ons verzocht in te gaan op de drie kernelementen van de
Maatschappelijke Agenda, welke aanvullingen wij in algemene zin hebben en welke risico’s wij zien
voor de uitvoering van de Maatschappelijke Agenda. Daarnaast heeft u ons gevraagd de algemene
subsidieverordening 2018 aan de hand van het wijzigingsdocument te beoordelen.
Op verzoek van uw beleidsmedewerkers is op 29 november 2016 een conceptadvies over de
Maatschappelijke Agenda (kenmerk ASD16.B.017) uitgebracht en een separaat advies (kenmerk
ASD16.B.016) over de algemene subsidieverordening.
Het voorliggend definitief advies is opgesteld naar aanleiding van de bijgestelde beleidsnotitie
(beleidsplan Sociaal Domein deel III met Agenda 2018 – 2022) die wij op 22 december 2016 hebben
ontvangen.
In haar conceptadvies (ASD16.B.017) is de ASD al ingegaan op de door u gestelde vragen en is tevens
in een bijlage bij het conceptadvies een aantal aanvullende adviezen / voorstellen voor de
Maatschappelijke Agenda opgenomen. In het definitieve advies hebben wij ons vooral gericht op
deel A van de beleidsnotitie van 22 december 2016.
Advies Beleidsplan Sociaal Domein III
De ASD wil allereerst uw beleidsmedewerkers een compliment geven voor de zorgvuldigheid
waarmee zij, ondanks hoge tijdsdruk, getracht hebben ons conceptadvies te verwoorden in het
voorliggend beleidsplan. Bijvoorbeeld door het opnemen van beleidsaccenten die specifiek benoemd
zijn in ons conceptadvies. Ook de terugkoppeling op ons conceptadvies was helder en duidelijk
verwoord.
De ASD herkent zich in het nu voorliggend beleidsplan, waarbij zij nog wel de volgende
kanttekeningen wil plaatsen:
1.

Bij de samenstelling van het ‘voorkeurspakket’ van de ASD is op basis van ons conceptadvies terecht
zwaar ingezet op accenten 4, 5, 6, 7 en 10. Echter accent 2: Kinderen uit de knel’ is in onze ogen
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onderbelicht gebleven. De ASD opteert voor dit accent de midden variant en voor
accent 9: ‘Lansingerland heeft oog voor de vrijwillige inzet’ de lichte variant. Deze aanpassing past
binnen de gestelde financiële kaders;
2.

Bij element 2: De touwtjes zelf in handen wordt duidelijk gesteld dat inwoners van Lansingerland
een eigen verantwoordelijkheid hebben. Dit is voor de ASD een helder uitgangspunt, omdat in
element 3: Op tijd erbij! ook het vangnet staat beschreven mocht dat niet of in onvoldoende mate
mogelijk zijn. Voor de volwassenen en ouderen zijn daarbij globaal de instrumenten beschreven,
echter voor kinderen en jongeren wordt volstaan met een verwijzing naar de rol van het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG). Hoe sluitend is dit? In hoeverre zijn ouders verplicht zich te melden
bij het CJG? Krijgt het CJG terugkoppeling van andere specialisten/betrokkenen? De ASD
adviseert om ook voor de doelgroep Kinderen en Jongeren aan te geven, aan welke instrumenten
de gemeente denkt om het onvermogen tot eigen verantwoordelijkheid op tijd te signaleren;

3.

Bij accent 3: De leraar trekt aan de bel adviseert de ASD om het intensiveren van
schoolmaatschappelijk werk (SMW) nader te omschrijven. Wordt er extra ingezet op
samenwerking tussen SMW en de gemeente? Speelt SMW een rol bij de brede uitvraag?

4.

Bij accent 4: Pubers in de spotlights is als laatste aandachtspunt de aanvullende inzet voor
jongvolwassen genoemd. Welke inzet? Door wie? De ASD adviseert om dit scherper te
formuleren. In welke richting denkt de gemeente? Gespecialiseerde inzet van jongerenwerkers?
Daarnaast adviseert de ASD om ook extra in te zetten op opvoedingsondersteuning voor de
ouders van pubers;

5.

Bij accent 5: Lansingerland houdt eenzamen aan boord is het verschil tussen de midden en intensieve
variant de inzet van professionals. Echter wel tegen een aanzienlijke financiële inspanning. De
ASD wil u in overweging geven of deze extra financiële inspanning effectief is. Tegen eenzaamheid
bestaan beperkte effectieve interventies. Bovendien is er een verschil van interpretatie. Wat de
buitenwereld als probleem ziet, hoeft niet door de betrokkenen als zodanig te worden ervaren.
Vaak is het een bewuste keuze om juist op zichzelf te blijven. Preventie door te blijven investeren
in sociale contacten wordt in de literatuur vaak aangehaald als effectief middel. Prof. dr. Joris
Slaets (Leyden Academy) geeft daarbij aan dat voor ouderen dat vaak helaas al te laat is en dat het
ook heel moeilijk is om het gedrag te veranderen. Prof. dr. Anja Machielse (Universiteit Utrecht)
geeft daarbij aan dat één keer in de drie weken een bezoek al veel zou kunnen betekenen voor
eenzame mensen. Dit kan ook door vrijwilligers worden gedaan.
De ASD adviseert om gezien de extra financiële inspanning voor dit accent te opteren voor de
midden variant en het vrijvallend budget aan te wenden voor extra inzet binnen de andere
accenten zoals accent 2: Kinderen uit de knel en accent 3: De leraar trekt aan de bel.

6.

Bij accent 7: Grip op geld adviseert de ASD om ruimhartiger de mogelijkheden voor individuele
inkomens ondersteuning te benutten. Bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding tot het wettelijk
toegestane bedrag, toetsingscriteria voor individuele inkomenstoeslag en bijzondere bijstand voor
extra onvoorziene uitgaven;

7.

Bij accent 9 Lansingerland waardeert / heeft oog voor de vrijwillige inzet corresponderen de genoemde
acties / maatregelen niet met de bovenliggende paragrafen.
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
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meegeven om een compliment (in een nader te bepalen vorm), ook breed voor vrijwilligers
(indirect via de maatschappelijke organisaties) mogelijk te maken. Dus complementair aan de
jaarlijkse Vrijwilligersprijs.
Afsluiting
Het is mij een genoegen u dit advies namens de ASD aan te bieden. Voor onze overige opmerkingen
verwijzen wij graag naar ons conceptadvies van 29 november 2016 (kenmerk ASD16.B.016).
Graag ontvangt de ASD een schriftelijke reactie op dit voorstel. Indien u besluit om het voorstel niet of
gedeeltelijk over te nemen dan ontvangen wij graag een toelichting.

Hoogachtend,
Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland,
G.N. Steenkamp, voorzitter
ASD Lansingerland
Postbus 295
2650 AG Berkel en Rodenrijs
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