Concept brief aan adviesraad SD n.a.v. advies op IBK

Beste leden van de adviesraad sociaal domein Stichtse Vecht,
Op 23 maart jl. ontving ons college uw advies op het Integraal beleidskader sociaal domein. Dit naar
aanleiding van ons verzoek aan u op 11 februari 2020, om formeel advies uit te brengen over genoemde nota. Hartelijk dank voor uw advies.
Het is goed te lezen dat u in grote lijnen enthousiast bent over het Integraal beleidskader sociaal domein. Ook zijn we blij met uw opmerking dat het vlot geschreven is, in heldere taal. Mede namens de
samenwerkende netwerkgroepen, de seniorenraad en het Platform Gehandicapten, plaatst u een aantal opmerkingen.
In de bijgevoegde (reactie)matrix geeft ons college haar reactie op uw opmerkingen. Mocht u hierover
vragen of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij u hierover contact op te nemen met uw contactpersoon bij onze gemeente: mw. Alies Bakker via email alies.bakker@stichtsevecht.nl of via telefoonnummer 0346 – 584415.
Wij danken u nogmaals hartelijk voor uw advies. Evenals de reactiematrix, gaat uw advies als bijlage
bij de stukken naar de gemeenteraad. De oorspronkelijke planning is dat de commissie sociaal domein het concept Integraal beleidskader sociaal domein bespreekt tijdens haar vergadering op 12 mei.
De gemeenteraad besluit hierover in haar vergadering op 2 juni. In verband met de maatregelen
rondom het corona virus, kan dit wijzigen. Checkt u hiervoor de gemeentelijke website www.stichtsevecht.nl

Reactiematrix bij advies van de adviesraad sociaal domein over Integraal beleidskader sociaal domein
Versie 24 maart 2020
Het betreft een formeel gevraagd advies over het Integraal beleidskader sociaal domein.
Hieronder treft u de reactie van het college Stichtse Vecht op het gevraagd advies.
Aandachtspunten en adviezen van Adviesraad sociaal domein
Inleiding
Bij inclusie gaat het bepaald niet alleen om inburgering van vergunninghouders en inwoners met psychische problematiek.

Inleiding
Aan de trends en ontwikkelingen sociaal domein dient nog toegevoegd
te worden dat de kloof tussen gemeente en inwoners nog steeds bestaat
en dat inwoners duidelijker dan ooit gehoord wensen te worden en zelf
willen meebepalen wat goed voor hen is.

Reactie van het college
U heeft hier een punt. Het is geenszins onze bedoeling om inclusie tot de twee
genoemde groepen te beperken. Wij doelen hier op de wettelijke verplichting die
er is voor gemeenten om in ieder geval voor deze twee doelgroepen inclusie gestalte te geven.
Wij hebben de tekst naar aanleiding van uw opmerking als volgt aangepast:
De gemeente ziet zich voor de wettelijke opgave gesteld om op uiteenlopende terreinen inclusie gestalte te geven. Dit geldt voor de inburgering van vergunninghouders en ook voor mensen met psychische problematiek. Dit vraagt het nodige van de lokale samenleving. Voor wat
betreft de laatst genoemde groep bestaat op basis van de ervaringen
van de afgelopen jaren de indruk dat ze de weg naar ondersteuning onvoldoende weten te vinden. Wij zien als gemeente natuurlijk nog meer
terreinen waarop we sociale inclusie gestalte willen geven, bijvoorbeeld
als het gaat om mensen met een beperking, bankzitters en vroegtijdig
schoolverlaters, mensen met problematische schulden.
Het door Nederland geratificeerde VN-verdrag inzake de rechten van personen
met een handicap, nemen we als uitgangspunt bij het opstellen van sociale inclusie agenda. Deze bieden wij in november van dit jaar aan de gemeenteraad
ter informatie aan.
Aan de paragraaf ‘Trends en ontwikkelingen sociaal domein’ is in de afgelopen
weken een alinea toegevoegd, over de positie van het lokaal bestuur in het sociaal domein; dit naar aanleiding van een advies van de Raad voor het Openbaar
Bestuur (ROB).
Wat betreft uw opmerking over de kloof tussen gemeente en inwoners het volgende. De door uw adviesraad SD veronderstelde kloof vinden wij niet tot de

Waarom een integraal beleidskader sociaal domein?
De opstellers van deze nota realiseren zich dat er raakvlakken zijn met
andere domeinen, maar willen zich nu alleen beperken tot het sociaal
domein. Dit is voor de adviesraad en zijn netwerkgroepen een grote
bron van zorg. Ook onder andere het fysiek domein heeft net als het sociaal domein direct impact op de kwaliteit van leven en bij het creëren
van een sterke sociale samenleving.

Tactisch kader voor het sociaal domein
Een duidelijk tijdspad richting uitwerking wordt nu nog node gemist!

De adviesraad verwacht dat zij, met haar samenwerkende netwerkgroepen, nadrukkelijk betrokken wordt bij de verdere uitwerking en invulling
van de HOE-vraag.

maatschappelijke trends behoren, zoals we die in deze paragraaf beschrijven.
Met onze keuze om de leefwereld van de inwoner leidend te laten zijn boven de
systeemwereld, zijn we nadrukkelijk voornemens om de verbinding tussen lokaal bestuur en inwoner te versterken.
Zoals u in de inleiding van het beleidskader heeft gelezen, waren er diverse redenen om een nieuw, integraal beleidskader voor het sociaal domein in Stichtse
Vecht op te stellen. Het betreft vooralsnog een visie op het sociaal domein. Bij
het daadwerkelijk in de praktijk brengen hiervan, kijken wij verder dan alleen het
sociaal domein en betrekken hierbij ook andere domeinen, zoals het fysiek domein.
Een ontwikkeling die dit stimuleert is de invoering van de Omgevingswet.
Stichtse Vecht bereidt zich hierop voor door onder andere een omgevingsvisie
op te stellen. Integraal werken wordt hierin gestimuleerd en het sociaal en fysiek
domein ‘bewegen’ meer naar elkaar toe. Daarnaast zetten we in op informeren
van en afstemmen met andere afdelingen en domeinen ten behoeve van een integrale aanpak en dus ook advisering door de adviesraad SD.
Ook in onze uitvoeringsplannen besteden we aandacht aan de samenhang van
het sociaal domein met andere domeinen. Een voorbeeld hiervan is de op 3
maart 2020 door de gemeenteraad aangenomen motie Iedereen doet mee. Aan
de uitvoering daarvan wordt een brede invulling gegeven, waarbij verder gekeken wordt dan louter het sociaal domein.
Dit Integraal beleidskader schetst een vergezicht en strategische uitgangspunten, waaraan we (nog op te stellen) plannen en projecten voor de komende jaren toetsen. De plannen en projecten zijn gericht op het concretiseren van de
strategische uitgangspunten; hiermee geven we handen en voeten aan de strategische uitgangspunten en de opgaven op de terreinen van Wmo, Jeugd en
Werk en Inkomen. Deze uitvoeringsprogramma’s, -agenda’s en –plannen bevatten uiteraard een tijdspad en planning.
U citeert zelf reeds enkele tekstgedeeltes, waaruit is op te maken dat de uitwerking van het Integraal beleidskader sociaal domein in interactie met betrokken
partners plaatsvindt. Hiervan is de adviesraad sociaal domein er een.

