Gemeente Zuidplas,
t.a.v. mevr. B. Borreman en dhr. L. Burger,
Postbus 100,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.

Datum: 14 juni 2018.

Onderwerp: Opmerkingen met betrekking tot Integraal Beleidsplan Sociaal Domein als tussenstand.

Hierbij geeft de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas (verder te noemen de Adviesraad) een reactie
op het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein zoals wij dat ontvangen hebben op 31 mei 2018.
Wij stellen het op prijs dat wij in het voorbereidende traject betrokken zijn voor wat betreft de
totstandkoming van een definitief beleidsplan.
Op donderdag 7 juni hebben wij met u enige van onze eerste bevindingen gedeeld in het Ambtelijk
Overleg.
Tijdens dat overleg bleek dat ondertussen gewerkt wordt aan een meer gevorderde versie van het
Integraal Beleidsplan Sociaal Domein. Zo hadden wij op dat moment de vraag naar uitleg omtrent het
hanteren van de drie kleuren blokjes met de inhouden daarvan bij de 11 prioriteiten. In de nieuwere
versie zal dat verduidelijking krijgen, hebben we begrepen.
Onze bevindingen op hoofdlijnen zijn de volgende:
-

-

-

-

Het uitgangspunt van de inclusieve samenleving, waar iedereen kan meedoen en iedereen
meetelt, zal moeten leiden tot intensivering van de integrale samenwerking en verbinding
tussen de domeinen. Graag zien wij dat zo concreet mogelijk terug in beleidsopvattingen en
actiepunten.
De adviesraad onderschrijft het uitgangspunt dat de burger centraal moet staan.
Het blijft dan ook belangrijk dat de burger goed de weg naar ‘het loket’ moet weten en dat
vanuit ‘het loket’ ook een duidelijk en deskundig zicht gegeven wordt op mogelijkheden voor
dienstverlening.
Vanuit de procesgang van inwoner naar bestuur worden er vele vragen gesteld. Wij zien dan
ook graag de antwoorden op deze vragen.
In het algemeen missen wij een startdefinitie van wat in het beleidsplan bedoeld wordt met het
sociaal domein.
De adviesraad ziet graag dat vanuit het beleid een helder, praktisch uitvoerbaar en te
evalueren actieplan ontstaat.
De adviesraad ziet dat de gemeente een aantal doelstellingen uit voorgaande beleidsplannen
reeds heeft bereikt. Uit dit integrale beleidsplan wordt ons nog niet duidelijk wat nieuw beleid
is, voortzetting van eerder beleid wat nog niet geëffectueerd is en verbetering daarvan.
Worden er vanuit een heldere visie accenten gelegd en dan ook gemotiveerd waarom
daarvoor gekozen wordt?
Dan is de relatie tot het nieuwe collegeprogramma benoemd. Daarin verwachten wij die
heldere visie. Op die informatie wachten wij nog.
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De adviesraad ziet het als een beperking dat in het beleid uitgegaan wordt van drie leeftijdsgroepen,
als hoofddoelgroepen. Evenwichtigheid, gezondheid, zelfredzaamheid en betrokkenheid zijn op zich
geen beleidsdoelen gebonden aan leeftijdscategorieën. De adviesraad maakt zich zorgen over de
inwoners die niet toekomen aan bovengenoemde. Is dat niet doelgroep 4 met bijvoorbeeld senioren
die niet meer zo vitaal en zelfstandig zijn of waar dat ook geldt bij volwassenen en jeugdigen. Als ‘de
kast’ qua mogelijkheden leeg is, wordt er dan bijvoorbeeld voorzien in verpleegplekken (in Zuidplas)?

Op onderdelen hebben wij nog de volgende opmerkingen:
-

Doelgroepen en vraagafhankelijk vervoer zien we als apart onderwerp binnen het Integraal
Beleidsplan.
Gaat praktisch en uitvoerbaar de 1-gezin-1-plan-aanpak met een regisseursrol voor de
gemeente georganiseerd worden?
Er staat niet beschreven hoe de dienstverlening wordt vormgegeven aan inwoners die op de
GGZ-wachtlijsten staan.
Kan een bredere benadering/uitwerking van de gemeentelijke gezondheidszorg met
betrekking tot drugs-, gokken en gamen opgenomen worden?
Bij het gebruik van tabellen en data zien we graag goede bronvermeldingen en met betrekking
tot welk jaar de gegevens zijn.
Verder vragen wij ons af of het geheel niet te uitgebreid gaat worden, waardoor het
beleidsplan moeilijk te overzien dreigt te worden. Zo is het wel verduidelijkend, maar strikt
noodzakelijk, als er tekst van relevante wetgeving opgenomen wordt. Maar is het bijvoorbeeld
zo nodig om de bijlage over positieve gezondheid op te nemen. Daar zien we dan de
meerwaarde niet zo van.

De Adviesraad wordt graag op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkeling van het Integraal
Beleidsplan Sociaal Domein.

Met vriendelijke groet,

W. Penninga
(voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas)
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