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Bestuurssamenvatting
De afgelopen maanden is er gewerkt aan het visiedocument: ‘Toekomstperspectief Kr8 van Raalte’, toegevoegd als
bijlage. Dit is de visie die voortkomt uit de evaluatie van de Kr8 samenwerking, de evaluatie rond de doorontwikkeling
van onafhankelijke cliëntondersteuning en de evaluatie van de kernteams. In het document is onder andere beschreven
welke bevindingen er naar voren komen uit de onderzoeken en hoe dit is vertaald naar een visie en actielijnen. De Wmoraad en Adviesraad Werk en Inkomen hebben een advies uitgebracht over dit visiedocument. In dit voorstel vragen we u
in te stemmen met het visiedocument en dit ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

Beslispunten
1.
2.
3.
4.

Kennis te nemen van het bijgevoegde advies van de Wmo-raad en Adviesraad Werk en Inkomen op het
visiedocument ‘Toekomstperspectief Kr8 van Raalte’;
In te stemmen met de bijgevoegde reactie op het advies van de Wmo-raad en Adviesraad Werk en Inkomen;
In te stemmen met het visiedocument ‘Toekomstperspectief Kr8 van Raalte’;
Het visiedocument ‘Toekomstperspectief Kr8 van Raalte’ middels bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming voor te
leggen aan de gemeenteraad.

Besluit

Inleiding
In het Transformatieplan beschrijven we op welke manier we in de gemeente Raalte werken aan de transformatie in het
sociaal domein. Vanuit dit plan werken we onder andere aan de evaluatie en doorontwikkeling van de kernteams, de Kr8
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samenwerking en de onafhankelijke cliëntondersteuning. Aangezien deze drie thema’s veel raakvlakken met elkaar
hebben, zijn ze in samenhang opgepakt. Dit heeft geresulteerd in één overkoepelende visie.
Dit visiedocument ‘Toekomstperspectief Kr8 van Raalte’ is gebaseerd op de drie onderzoeken die we vanuit deze
projecten hebben uitgevoerd en legt de focus op het stimuleren van sterke verbindingen tussen organisaties. Om zo
meer voorliggend en preventief aan te kunnen pakken.
Een stevige en goed verbonden ‘sociale basis’ is hierbij essentieel en randvoorwaardelijk: hier ontmoeten groepen
mensen, vrijwilligers en professionals elkaar. De sociale basis is breed en biedt laagdrempelig aanbod van activiteiten en
ondersteuning in de eigen buurt of wijk, om zelfredzaam te zijn, talenten te ontwikkelen en mee te kunnen doen.
In de visienotitie is beschreven hoe we onze sociale basis laagdrempeliger, vindbaarder en nog meer samenwerkend
willen laten worden. Het gaat hierbij om de kracht van verbinding en uitbouw van wat er al is in Raalte. We zoeken de
uitdaging om door de heldere positionering en verbinding van enkele sleutelelementen (o.a. sociaal loket, kernteams,
functie cliëntondersteuning en Kr8 samenwerking) het geheel van de sociale basis vindbaarder te maken en beter met
elkaar te kunnen samenwerken/verbinden.
We beseffen ons dat de vaststelling van dit visiedocument slechts de eerste stap is. Alles valt of staat met een goede
vertaling van deze visie naar de praktijk. We zijn ons bewust van het belang van een zorgvuldige uitwerking en
implementatie van deze visie. We trekken daarom ook voor het vervolgproces weer nauw samen op met de betrokken
partners, inwoners en de adviesraad werk en inkomen, om de implementatie van deze visie te laten slagen.

Beoogd effect
Een sociaal domein dat meer en effectiever samenwerkt voor onze inwoners.

Argumenten
1.1 In het advies vanuit de adviesraad Werk en Inkomen en de Wmo-raad wordt beschreven hoe zij aankijken tegen de
opgestelde visie.
Op hoofdlijnen sluiten de adviesraden aan bij de visie en de onderliggende doelstellingen. Naar aanleiding van het advies
van de adviesraden is het visiedocument op enkele punten aangepast. Op alle opmerkingen vanuit de adviesraad wordt
antwoord gegeven in de reactie (beslispunt 2). De adviesraad wijst daarnaast op een aantal aandachtspunten die we
meenemen in de implementatiefase van de visie en bijbehorende actielijnen.

2.1 In deze reactie informeren we de adviesraden in hoeverre en op welke manier we hun adviezen hebben verwerkt en
geven we antwoord op de gestelde vragen.
De adviesraden geven in hun advies een aantal adviezen mee. Deels gaat het om adviezen die verwerkt zijn in de huidige
visie en deels gaat het om adviezen die we meenemen in de verdere uitwerking van de visie. In de reactie geven we per
onderdeel aan hoe we tegen de adviezen aankijken en welk vervolg we er aan geven. Ook stellen de adviesraden in hun
advies een aantal vragen. Deze vragen worden ook beantwoord in deze reactie.

3.1 Met deze visie geven we invulling aan de uitkomsten van de onderzoeken rondom de Kr8 samenwerking, de
kernteams en de onafhankelijke cliëntondersteuning.
Alle drie de uitgevoerde onderzoeken laten zien dat er al veel goed gaat in Raalte, maar dat er ook nog verbeterpunten
liggen. Deze verbeterpunten focussen zich op een viertal thema’s:
- Toegang en vindbaarheid; hoe vinden inwoners en professionals hun weg in de veelheid van beschikbare
ondersteunende organisaties en initiatieven;
- Een betere verbinding tussen de sociale basis, 1e lijn en geïndiceerde zorg/ondersteuning;
- Sterkere processen die meer gericht zijn op preventief werken, zodat op- en afschalen meer vanzelfsprekend wordt en
effecten beter worden gemonitord;
- Sterke kanalen waarmee we signalen vanuit inwoners goed op kunnen halen, zodat we er op in kunnen spelen en
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onszelf continu kunnen verbeteren.
In deze visie beschrijven we hoe we tegen deze thema’s aankijken en hoe we de verbeterpunten aanpakken.

3.2 Bij de totstandkoming van deze visie zijn collega’s en partners uitgebreid betrokken.
Wanneer je een visie als deze schrijft, waarbij samenwerking tussen verschillende partners de kern vormt, past het niet
om zo’n visie door één iemand vanachter het bureau te laten schrijven. Deze visie is dan ook de uitkomst van een
interactief proces. In elke fase van dit proces, van het uitvoeren van de onderzoeken tot het schrijven van deze visie, zijn
de betrokken in- en externe partners steeds betrokken. Denk hierbij aan de collega’s van het sociaal domein (o.a. sociaal
loket, consulenten en beleidsmedewerkers), de Kr8 partners en de adviesraden in het sociaal domein. Samen met hen
hebben we deze visie vormgegeven en aangescherpt. En dit zullen we blijven doen, ook in het vervolgtraject.

3.3 Er is voldoende draagvlak bij de Wmo-raad en de Adviesraad Werk en Inkomen voor deze visie.
Op hoofdlijnen worden de visie en onderliggende doelstellingen gedragen door de adviesraden. Het preventief en vanuit
de sociale basis/ burgerkracht werken wordt aangemoedigd. In het advies geven de adviesraden nog enkele
aandachtspunten mee, deels gerelateerd aan het voorliggende visiestuk en deels gerelateerd aan en vooruitlopend op de
volgende fase (implementatie/uitvoering van de visie). We hechten er waarde aan om deze opmerkingen mee te nemen
in het vervolgtraject.

4.1 Het ter besluitvorming voorleggen van het visiedocument ‘Toekomstperspectief Kr8 van Raalte’ aan de gemeenteraad
past bij de kaderstellende rol van de raad.
We vinden het belangrijk dat het visiedocument wordt gedragen door de raad. Het document raakt aan een aantal
strategische keuzes in het sociaal domein. Denk hierbij onder andere aan keuzes die dienen bij te dragen aan een
versterkte samenwerking tussen partners, een verbeterde vindbaarheid van ondersteuning bij een hulpvraag, een
sterkere sociale basis en het doorontwikkelen van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Duurzaamheid
De visie ‘Toekomstperspectief Kr8 van Raalte’ dient op een duurzame wijze bij te dragen aan een verbetering van
samenwerking voor onze inwoners.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiën
De visie heeft in dit stadium geen financiële impact.

Vervolg
In de aankomende periode zien we de volgende sporen voor ons:
- We bespreken de visie, het advies van de adviesraden en de reactie op dit advies met de raad tijdens de Rond de Tafel
van 13 januari 2022.
- We leggen de visie ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad tijdens de raad van 20 januari 202.

Communicatie
N.v.t.

Bijlagen
Bijlage
Bijlage
Bijlage

Visiedocument ‘Toekomstperspectief Kr8 van Raalte’
Advies van de Wmo-raad en adviesraad Werk en Inkomen op het visiedocument
‘Toekomstperspectief Kr8 van Raalte’.
Reactie op het advies van de Wmo-raad en Adviesraad Werk en Inkomen.
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