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Betreft: advies inzake Beleidsplan Sociaal Domein 2018 – 2021  “Iedereen doet mee”. 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

De Adviesraad  heeft als positief ervaren dat afzonderlijke leden in de 

conceptfase betrokken zijn bij het Beleidsplan om op grond van eigen ervaring 

en deskundigheid suggesties ter verbetering zowel tekstueel als inhoudelijk te 

geven. 
 

De Adviesraad  is van mening dat het Beleidsplan positieve uitgangspunten 

heeft en ambitieus is in de doelstellingen. Het getuigt daarom van gevoel voor 

realisme en inzicht in eigen organisatie dat het programma ‘Samenwerken in het 

sociaal domein 2.0’ aandacht schenkt aan de randvoorwaarden bij de realisering 

“…waarbij vooral wordt doorgebouwd op dat wat er al is.”(p. 6) 

Door maatschappelijke partners en inwoners mee te laten werken aan de 

uitvoeringsplannen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders, kan 

een stevig draagvlak ontstaan voor het sociaal domein nu en in de toekomst. 

 

De Adviesraad gaat ervan uit dat aan de streefwaarden die zijn opgenomen voor 

de beleidsperiode “We willen bereiken dat…” daar waar nodig of relevant 

indicatoren toegevoegd c.q. aangepast kunnen worden om beter inzicht te 

krijgen of doelstellingen worden gehaald.  

 

Wij onderschrijven van harte de ruimte voor innovatie (p.50) niet alleen 

financieel maar ook in de regelgeving. Belangrijk is o.i. dat de verschuiving van 

meer inzet op preventieve voorzieningen niet ten koste gaat van de inzet van  

curatieve voorzieningen die noodzakelijk zijn en blijven. Ook goede preventie 

kan niet iedere ongewenste situatie voorkomen.  
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Hieronder volgen een aantal adviezen die betrekking hebben op 

randvoorwaarden van de uitvoeringsplannen.  

 

• Zorg bij alle op te stellen plannen voor een duidelijk stappen/actieplan 

met tijdlijn met vermelding van (afgeleide) verantwoordelijkheden en de 

daarbij behorende bevoegdheden. “Er moet wel iemand zijn met 

doorzettingsmacht die (…) een besluit kan nemen” (p.50) 

• Zorg zoveel als mogelijk is voor concrete en meetbare doelen bij de 

uitvoeringsplannen, zowel proces- als resultaatgericht, zodat monitoring 

geborgd kan worden. 

• De regisseursrol van de gemeente bij de uitvoeringsplannen mag niet 

leiden tot een mindere betrokkenheid of ‘niet verantwoordelijk zijn’ voor 

de inzet van menskracht.  

• Delegeer als gemeente geen verantwoordelijkheden aan organisaties of 

personen die daarvoor kwalitatief en/of kwantitatief en financieel niet 

toegerust zijn of worden.  

• Evalueer jaarlijks of budgetten nog toereikend zijn en blijven, gegeven de 

ambities in het beleidsplan. Overschrijding van budget kan alleen ten laste 

worden gebracht van een ander budget wanneer daar onderschrijding 

plaats vindt. 

• Zorg ervoor dat gedurende de beleidsperiode niet op het budget voor het 

sociaal domein wordt bezuinigd. Bij onder uitputting in enig jaar moeten 

de middelen niet naar de algemene middelen terugvloeien.  

• Wees niet terughoudend met ontschotting indien de situatie daarom vraagt 

en inwoners daarbij gebaat zijn. Goed gedocumenteerd experimenteren 

kan onderzoek om te komen tot de juiste aanpak helpen. 

• Nodig zoveel mogelijk inwoners en relevante organisaties uit om hun 

bijdrage te leveren aan de evaluatie en doorontwikkeling van het beleid en 

de uitvoering daarvan. Informeer de Wassenaarse bevolking over de 

voortgang. Het sociaal domein is immers van ons allemaal. 

 

Tenslotte is het de wens van de Adviesraad om tenminste eenmaal per jaar een 

evaluatief gesprek te hebben over de voortgang van het beleidsplan aan de hand 

van de monitor.   

 

Met vriendelijke groet,   

 

Eric Bloemkolk, voorzitter   

 

Marianne Mewissen, secretaris 

 


