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Goedemiddag Joriska,
 
Hierbij het antwoord op de door u gestelde vraag namens de fractie van de PvdA.
We hopen de vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord.
 
 
In het Bespreekstuk dat in de commissie sociaal domein van 10 december 2019 uitgebreid is besproken,
werd bij het uitgangspunt ‘Iedereen doet mee’ het volgende gesteld: ”In een inclusieve samenleving
kunnen mensen met een beperking dezelfde dingen doen als mensen zonder een beperking”.
In de commissie was brede overeenstemming dat deze passage nuancering behoefde. Niet elke
beperking is op zichzelf oplosbaar waarmee het niet voor iedereen is weggelegd om alles te kunnen
doen wat de meeste mensen kunnen. Zo zullen er mensen zijn die nooit hun rijbewijs kunnen halen,
vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke of verstandelijke beperking. Of die nooit zelfstandig kunnen
wonen. Dat zijn situaties die we niet kunnen veranderen op een dusdanige manier dat ze wel hun
rijbewijs kunnen halen of zelfstandig kunnen wonen. In die zin onoplosbaar dus.
Uiteraard kunnen we wel ondersteuning bieden waardoor ze zich kunnen verplaatsen en reizen en
kunnen wonen. Waardoor ze niet gelijk maar wel gelijkwaardig kunnen meedoen.
 
Deze passage in het Integraal beleidskader is mede gebaseerd op bovengenoemde input tijdens de
bijeenkomst van de commissie sociaal domein op 10 december 2019.
Zie ook het sfeerverslag dat is opgesteld door de griffie, onder punt 3, strategisch uitgangspunt ’Iedereen
doet mee. Stichtse Vecht als inclusieve samenleving’.
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Alies Bakker
Beleidsadviseur sociaal domein
 

 

 Alies.bakker@stichtsevecht.nl
T 0346 25 44 415  M 06 22 74 90 72
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen
 
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.
Nu abonneren op onze nieuwsbrief
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Goedemorgen Alies,
 
 
We hebben het integraal beleidskader sociaal domein gelezen, en we hebben hier een vraag
over. 
 
Halverwege pagina 12, over inclusie, staat de volgende passage:
 
“ Het betekent niet dat iedereen dezelfde dingen kan doen. Niet alles is mogelijk en
toegankelijk voor iedereen. We realiseren ons dat sommige zaken onoplosbaar zijn. Daarmee
accepteren we ook dat er verschillen zijn. Mensen zijn niet gelijk of hetzelfde. Wel is iedereen
gelijkwaardig. “
 
Wij vragen ons af wat hier precies mee wordt bedoeld? Waar wordt aan gedacht bij “niet
iedereen kan dezelfde dingen doen”? Wat zijn voorbeelden van “zaken die onoplosbaar zijn”? 
 
Graag ontvangen we hier een toelichting op om goed te kunnen duiden wat hier nu precies
staat,
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Namens de fractie van de PvdA
Joriska Selser, commissielid
 
 



Technische vragen en beantwoording GroenLinks – Integraal Beleidskader Sociaal Domein 

 

1. Wat is het vervolgtraject op deze nota ?  

In het Raadsvoorstel wordt de relatie gelegd met diverse programma's en plannen die in de maak zijn 
of in voorbereiding (al dan niet voorkomend uit moties of amendementen). 

Hierbij worden een vijftal items/onderwerpen (weer onderverdeeld in subitems) benoemd. Dit is geen 
limitatieve opsomming. Kunt u een meer uitgebreid overzicht geven van de op te stellen programma's 
en plannen ?  

2. Kunt u een concrete planning geven wanneer bovenstaande  plannen op de deelterreinen 
verschijnen en wilt u dit in een totaaloverzicht presenteren aan de raad ? 

Antwoord op vraag 1 en 2: 

Dit overzicht is inderdaad niet limitatief. Een meer uitgebreid overzicht, noch een concrete planning op 
deelterreinen kunnen we op dit moment niet geven. 

3. Kunt u aangeven wat de financiële ruimte is voor het uitvoeren van de integrale kadernota? 

Antwoord op vraag 3: Nee, dat kunnen we niet. Voor het sociaal domein zijn de bedragen die 
opgenomen zijn in de programmabegroting. Denk aan budgetten voor jeugdhulp, Wmo en 
Participatiewet. Nu er besloten is geen kadernota aan te bieden, kan geen duidelijkheid gegeven 
worden over aanvullende financiële ruimte in verband met dit integrale beleidskader.   

4. Kunt u aangeven op welke wijze deze kadernota bijdraagt aan het behalen van de reeds door het 
college vastgestelde bezuinigingen en ombuigingen binnen het sociaal domein ? Hierbij graag ook 
een cijfermatige onderbouwen.  

Antwoord op vraag 4. Dit integrale beleidskader is geen begrotingsstuk. Het beoogt richting te geven 
aan scherpere prioritering. Een nadere cijfermatige onderbouwing is dan ook niet aan de orde.  

 5. Kunt u aangeven of en op welke wijze deze kadernota bij kan dragen tot het opvangen van de 
consequenties binnen het sociaal domein van de Coronacrisis ? 

Antwoord op vraag 5: Zie ook het antwoord op vraag 4. Inhoudelijk zet IBK in op wat we nu onder 
onze ogen al ten dele zien ontstaan: inclusieve en verbindende onderlinge ondersteuning in wijken en 
kernen. Over de financiële consequenties gaat het IBK niet.  

6. Kunt u aangeven of en in welke mate de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie voldoende in staat is 
deze kadernota te vertalen in uitvoeringsbeleid en/of te implementeren ? Kunt u hierbij aangeven wat 
de consequenties zijn voor het aantal fte's? 

Antwoord op vraag 6: niet alleen de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie staat hier voor aan de lat, 
ook partners in het maatschappelijk middenveld en inwoners dragen bij. De uitvoering van de plannen 
zal binnen de bestaande loonsom plaatsvinden.  

7. kunt u aangeven op welke wijze de raad in staat gesteld wordt de implementatie van deze nota te 
monitoren. Aan de hand van welke criteria ? GroenLinks doet hierbij het verzoek deze op te nemen in 
de kadernota (zoals afgesproken in de bijeenkomsten over de monitor) en in de monitor hierover te 
rapporteren. 

Antwoord op vraag 7: het integraal beleidskader wordt niet als zodanig geïmplementeerd. Van 
monitoring van dit IBK is daarom geen sprake. In de uitvoeringsagenda’s worden wel indicatoren 
opgenomen.  

8. kunt u aangeven hoe de gemeente de regie houdt op de uitbestede diensten ? Temeer daar in 
vertrouwen ruimte geboden wordt voor experimenteren. Op welke wijze zal tussentijds bijgestuurd 
kunnen worden ? 



Antwoord op vraag 8: We zetten in op strategisch partnerschap. We hebben accounthouders die dit 
partnerschap invullen.  

 

9. De paragraaf over integraal werken en integraal uitvragen is voor mijn fractie onhelder. Is integraal 
werken nu een leidend principe of bedoelt u alleen integrale uitvraag ?  

Is het werkelijk zo dat een zeer klein deel multi-complexe problematiek betreft ? Kunt u dat 
onderbouwen ? 

Antwoord op vraag 9: Wat betreft eerste punt: 'integraal' verwijst naar onze benadering van vragen 
van inwoners. Vanuit een integrale taxatie van de vraag zal vervolgens gekozen worden voor een 
integraal dan wel enkelvoudig antwoord. Het is inderdaad zo dat de meeste ondersteuningsvragen 
enkelvoudig zijn. Dat is iets anders dan eenvoudig! Een enkelvoudige vraag kan nog steeds zeer 
complex zijn. 

10. In het verlangde van de vorige vraag. Kunt u de titel van de nota nader toelichten. Het is duidelijk 
dat u niet integraal bedoeld in relatie tot beleidsterreinen buiten het Sociaal Domein.   

Antwoord op vraag 10: Integraal: overstijgend, met name binnen sociaal domein, voorbij de 
oorspronkelijke kolommen Jeugd, Wmo, Participatiewet. Tegelijk betekent integraal ook: met oog voor 
breder verband. Zie bijvoorbeeld de inclusie-agenda;  die zullen wij breder opvatten dan enkel het 
sociaal domein. 

11. Bent u bereid de klachtenprocedure aan te passen aan de nieuwe sturingsvisie ? Onze zorg is dat 
meer (experimenteer)ruimte bieden aan de partners, los van de positieve effecten, ook het risico met 
zich meebrengt dat mensen niet de zorg en aandacht (denken te krijgen) die ze verwachten en/of 
nodig hebben.  

Antwoord op vraag 11: Daar is op dit moment nog geen aanleiding voor.  

12. wat verstaat u onder nieuwe type vrijwilliger (pag 16) 

Antwoord op vraag 12: Zie Movisie en NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk): 
Pop-up vrijwilligers komen en gaan, terwijl traditionele bestuursfuncties steeds vaker onvervuld blijven.  

13. wat verstaat u onder gemaksdiensten (pag 16). 

Antwoord op vraag 13: Dit worden ook wel servicediensten genoemd: boodschappen doen, een ritje 
naar het ziekenhuis, een klein klusje in huis of tuin. Zoals bijvoorbeeld Welzijn SV of Graag Gedaan 
die leveren. 
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