
                                                                               1 van 2 

 

 

 
 
Gemeente Doetinchem 
College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 9020        
7000 HA  Doetinchem    
 
 
Datum: 9 oktober 2017 
Tel.: 0314-399655/06-52076672 
Email: socialeraad@doetinchem.nl 
Web: www.doetinchem.nl/socialeraad 
       
 
Betreft: advies regiovisie sociaal domein “Samenwerken om elkaar te versterken”. 
  
 
 
Geacht college, 
 
 
Graag brengen wij op uw verzoek advies uit over uw nota Regiovisie sociaal domein  
“Samenwerken om elkaar te versterken”. 
 
 
De aspecten die u noemt, waarom deze samenwerking tot stand komt, hebben zeker onze 
instemming. Het regionaal inkopen is op het onderscheidende domein verstandig en ook 
noodzakelijk.  
Het doel om gezamenlijk regionaal beleid te ontwikkelen voor inwoners, aanbieders en andere 
partijen om het sociaal domein zo makkelijk, efficiënt en overzichtelijk mogelijk te organiseren, is 
vanzelfsprekend een strevenswaardig doel. 
 
De gehele nota geeft aan welke intenties ten grondslag liggen aan uw plannen binnen het sociaal 
domein.  Deze intenties, deze missie, om op regionaal niveau krachten te bundelen is zeker 
lovenswaardig 
Ons globale advies op de nota is positief. De opmerkingen die wij echter bij deze nota maken, 
hebben vooral betrekking op het vervolgtraject. Naar het waarom, het hoe; de vertaling van alle 
intenties in adequaat en duidelijk beleid. Wij hebben daar in het jaarplan 2017 al een voorbeeld van 
mogen gezien.  
Als Sociale Raad hebben wij een aantal kanttekeningen, die onzes inziens een plaats moeten krijgen 
in voorgenoemde nota. 
 
Clientparticipatie. 
In uw nota geeft u op verschillende plaatsen aan dat u het belangrijk vindt dat er een goed contact is 
met de inwoners en de inspraakorganen. In de nota is echter weinig aandacht voor hoe u dat 
structureel op regioniveau denkt vorm te geven.  
 
Wij adviseren u dan ook dringend om in de Jaarplannen, beginnend met het plan voor 2018 aan te 
geven hoe u deze  inspraakorganen van de 8 Achterhoekse gemeenten denkt te betrekken bij het 
regiobeleid.  
 
Vanzelfsprekend zijn wij als Sociale Raad een inspraakorgaan op gemeentelijk niveau. Tegelijk is het 
duidelijk dat bij de voorbereiding van het beleid er –regionaal- ruimte moet komen voor informatie 
naar de verschillende gemeentelijke inspraakorganen (WMO-raden, Participatie raden, Sociale 
Raden) . 
 
Wij adviseren u de komende Jaarplannen met de Sociale Raad te delen zodat wij hierop kunnen 
reageren. 
 
In de nota wordt duidelijk aangegeven dat men koerst op het model van positieve gezondheid en 
dat daarmee samenhangend de nadruk wordt gelegd  op ‘eigen kracht’. Ook op andere plaatsen 
hebben wij reeds aangegeven dat er een verduidelijking moet komen over hetgeen dat u daarmee 
bedoelt. 
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Wij adviseren u bij de verdere uitwerking van deze nota de ‘eigen kracht’ filosofie goed te 
operationaliseren/concretiseren, met aandacht voor zowel ‘onderschatting’ als ‘overschatting’ van 
potentiele cliënten. 
 
De nota gaat in haar missie sterk uit van preventie als belangrijk uitgangspunt om de genoemde 
doelen te bereiken. Binnen de Sociale Raad werd duidelijk aangegeven dat het van groot belang is 
dat u daarbij uitgaat van langdurige trajecten, een goede monitoring en verduidelijking van de 
doelen.   
 
De nota geeft een duidelijk beeld van het toekomstige organisatiemodel.  
 
Wij adviseren u in de toekomstige monitoring op te nemen wat de kosten zullen zijn van de 
uitvoeringsorganisatie.  
 
Vanuit de Sociale Raad bestaat de vrees voor verdere bureaucratisering en vraagt u hierin helderheid 
te verschaffen. 
 
In de doelstellingen van de transities werd steeds uitgegaan van minder ingewikkelde regelgeving en 
regeldruk. Het is belangrijk deze doelstellingen mee te nemen als randvoorwaarden bij de 
doorontwikkeling van lokaal en regionaal beleid en/of organisatiemodellen.  
Dat betekent dat regionale samenwerking niet mag leiden tot vergroting van de afstand tussen de 
organisatie van de overheid en de burger.  
 
In de toelichting is aangegeven waarom op dit moment nog niet gekozen is voor de integratie van 
de Participatiewet binnen dit geheel. Voor de eenheid van beleid is dit een stevig probleem.  
 
Wij adviseren u na te gaan wat de gevolgen zijn van deze knip en welke oplossingen daarvoor zijn te 
vinden.  
 
In de missie wordt duidelijk dat het belangrijkste fundament van preventie een zinvolle 
dagbesteding is en dan vooral werk. Dat is juist de opdracht van de Participatiewet.  
 
Samenvattend een nota met wenkende perspectieven waar wij positief over zijn. Tegelijkertijd een 
nota waarover wij onze zorgen hebben geuit in onze kanttekeningen en adviezen  
met betrekking tot de uitwerking. 
 
Graag bereid tot nadere toelichting. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Sociale Raad  
 
 
Leen van der Heiden,  
Onafhankelijk voorzitter  
 


