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Betreft: advisering nota Sociaal Domein 2016-2020
Geacht college,
De nota Sociaal Domein is ter advisering aan ons voorgelegd en in goede orde ontvangen
en besproken. Aangezien deze nota - op twee na - de meeste nota’s op het terrein van de
WMO en het sociaal domein zal vervangen hechten wij hieraan grote waarde.
Ons advies luidt: negatief.
Alle leden hebben per mail hun stem uitgebracht en bovenstaand advies is het resultaat.
De toelichting op het advies:
Een groot aantal uitgangspunten in deze nota wordt door ons gedeeld zoals de kanteling
en zoveel mogelijk eigen regievoering etc. Maar als het nu een niet assertieve burger
betreft of één die met een vraagverlegenheid zit, of iemand die zorgmijder is…... de hele
nota ademt de mondige burger uit. Van de burger wordt er veel, heel veel gevraagd en in
weinig wordt de regierol van de gemeente zichtbaar.
Waar gaat het over in deze nota
- Primair gaat het om een integratie te bewerkstelligen tussen de WMO, Jeugd Wet en
Participatie Wet. Het leggen van de dwarsverbanden tussen de verschillende
gebieden. In deze notitie vindt dit plaats in zeer algemene bewoordingen.
-

Laat staan dat er melding gemaakt wordt dat er een mogelijke dwarsverband te
leggen is met Ruimtelijke Ordening. We vragen niet om Ruimtelijke Ordening in deze
notitie te integreren maar dat er een intentie is deze tot stand te brengen. En dat dit
mogelijk is bewijst o.i. het goede initiatief die ogenschijnlijk onopgemerkt is in het
proces. Zoals het hertenkamp in Hoogwoud een good practice is tussen een
dorpsraad en Ruimtelijke Ordening.

-

Waar naar toe?
Verder bevat deze nota onvoldoende richtinggevende (toetsing)criteria en
aanwijzingen ten behoeve van op stapel staande notities

In deze nota zou uitgegaan moeten worden van de lokale situatie en dit vertrekpunt komt
hierin onvoldoende aan de orde. Waardoor deze nota blijft hangen in algemeenheden en
zaken beschrijft die in vele regionale kadernotities reeds geventileerd zijn. En waarvan er
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toegezegd is dat het nog haar lokale uitwerking zou krijgen. Deze nota is het moment om
daaraan vorm te geven.
-

De lokale situatie brengt met zich mee dat die o.a. gericht is op te onderscheiden
(doel)groepen. En hierin is deze nota niet consequent, waarom wordt er wel in enige
mate een onderscheid gemaakt als het om jongeren gaat maar bij ouderen zou dat
dan stigmatiseren (als argument aangevoerd, echter niet de onze) zijn. Willen we
effectief / efficiënt beleid voeren dan is het onontkoombaar gedifferentieerd
(doelgroep)beleid toe te passen.

Op de wijze waarop dit advies tot stand is gekomen willen wij van gedachten wisselen
met uw beleids- en contactambtenaar mevrouw V. Philips.

Met vriendelijke groet,
Adviesraad Sociaal Domein Opmeer
Nancy Bakker
secretaris
T : 0226-35 16 44
M: 06-133 97 066
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