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Geachte heer Van der Heiden, geachte leden van de sociale raad, 
 
Allereerst willen wij u bedanken voor uw constructieve reactie op de Regionale visie op 
het sociaal domein “Samenwerken om elkaar te versterken”. Wij waarderen het dat uw 
raad in beginsel positief staat tegenover de in de visie geformuleerde uitgangspunten, 
maar daarbij een aantal nuttige en begrijpelijke kanttekeningen heeft geplaatst.  
 
Voorafgaand aan onze verdere inhoudelijke beantwoording van uw reactie: uw advies 
over de regiovisie hangt op onderdelen samen met twee andere brieven van uw raad 
aangaande het betrekken van de cliëntenraden en hun formele positie daarbij.  
 
Hierover hebben wij op 23 oktober ook een constructief gesprek met elkaar gevoerd. U 
kunt onderstaand antwoord dan ook zien in hetzelfde licht als dat gesprek en onze reactie 
op de twee andere brieven1. 
 
“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.” 
Wij vinden adequate cliëntvertegenwoordiging en -inspraak een groot goed. Input vanuit 
o.a. uw raad betrekken wij op lokaal niveau steeds bij beleidsvoorbereiding, -vorming en -
uitvoering. Dit omdat al het regionale beleid, ook de effecten en gevolgen van deze 
regiovisie, op enig moment in het lokaal beleid landt of daar al in zit. Het is en blijft 
daarmee de verantwoordelijkheid van het lokaal bevoegd bestuur om de lokale 
sociale/wmo-raden tijdig te betrekken.  
 
Dat is de formele kant van de zaak. Wij erkennen uw signaal dat er ruimschoots en tijdig 
aandacht moet zijn voor de cliënt(vertegenwoordiging) op het moment dat beleid 
regionaal voorbereid wordt. Wij zullen hier (onder andere in de portefeuillehouders-
overleggen en de ambtelijke overleggen) aandacht voor blijven vragen.  
 
  

                                                      
1 Zie onze brief met kenmerk 1075473 / 1243113 
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“Wij adviseren u de komende Jaarplannen met de Sociale Raad te delen zodat wij hierop 
kunnen reageren.” 
De jaarplannen voortkomend uit deze regionale visie, zijn hoofdzakelijk bedoeld als intern 
organisatorisch raamwerk: denk aan ambtelijke capaciteit, budget, faciliteiten, planning 
etc. Het Jaarplan op zich is daarmee geen document waarover wij uw raad om advies 
zullen vragen. Als er inhoudelijke zaken in de Jaarplannen zijn die relevant zijn voor de 
Doetinchemse sociale raad, bespreken we die uiteraard met u. 
 
“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.” 
Dit advies nemen we, in lokaal perspectief, over. Wij erkennen dat er grenzen zijn aan het 
zelfoplossend vermogen van mensen en/of hun directe omgeving en zullen hier blijvend 
aandacht voor houden.  
  
“Wij adviseren u in de toekomstige monitoring op te nemen wat de kosten zullen zijn van 
de uitvoeringsorganisatie.” 
Vanzelfsprekend is er aandacht voor een zo efficiënt mogelijk uitvoering van het sociaal 
domein, ook wanneer dat gaat over de regionale samenwerking. Eén van de redenen om 
op bepaalde gebieden samen te werken is juist een verbeterde efficiency door 
schaalvoordelen.  
 
Dit monitoren wij zelf in Doetinchem voor “het Doetinchemse deel” en in regionaal 
verband als het gaat om de regionale uitvoering (denk daarbij aan de regionale 
projectorganisatie en het regionale contract- en leveranciersmanagement). Hierover 
leggen we dan ook verantwoording af aan de budgetbevoegde bestuursorganen en dat 
zijn de individuele gemeenteraden. 
 
“Wij adviseren u na te gaan wat de gevolgen zijn van deze knip [Wmo/jeugd vs. 
Participatiewet] en welke oplossingen daarvoor zijn te vinden.” 
Dit advies nemen wij over. Wij delen uw zorg als het gaat om het “missen van kansen” om 
slimme verbindingen te kunnen leggen tussen de diverse beleidsterreinen. Zinvolle 
deelname aan de samenleving (het liefst in de vorm van zo regulier mogelijk werk) voor zo 
veel mogelijk mensen is één van de belangrijkste kaders in ons beleid.  
 
Lokaal doen we er dan ook alles aan om dit zo slim mogelijk te organiseren, zodat 
maatschappelijke ondersteuning en zinvolle daginvulling door (ondersteund) werk, voor 
de inwoner waar het om gaat, wel zo naadloos mogelijk in elkaar over kunnen gaan. 
Anderzijds erkennen we dat er op dit moment legitieme redenen (zoals omschreven in de 
regiovisie) zijn om de Participatiewet (nog) niet te betrekken bij deze samenwerking op 
regionaal niveau.  
 
Wij bedanken u voor dit advies, en zullen het ook voegen bij het voorstel dat we aan de 
gemeenteraad doen aangaande het vaststellen van de regiovisie.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
secretaris        burgemeester 


