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Na de recente verkiezingen staat er straks een nieuw gemeentebestuur fris aan de start
voor een nieuwe bestuursperiode. Dat is een goed moment voor reflectie op de koers en
keuzes die de gemeente voor de komende jaren zal gaan maken. Lastige keuzes, met
schaarse middelen, maar met grote verantwoordelijkheid.
Met de groei van de gemeente Zuidplas groeien ook de taken en dus ook de
verantwoordelijkheid van de gemeente voor een fors toenemend aantal inwoners. Een
groei die dwingt tot zorgvuldige overwegingen en keuzes, met name voor die inwoner die
niet zelfredzaam zijn en in min of meerdere mate ondersteuning nodig heeft. Keuzes die
betrekking hebben op prioritering op het sociaal domein, over de inzet van mensen en
middelen.
De adviesraad heeft daarbij een belangrijke adviesrol. Een rol die we serieus nemen en
graag willen waarmaken. Ter ondersteuning van zorgvuldig en duurzaam beleid van de
gemeente Zuidplas.
Vandaar dat we op de drempel van de collegevorming met deze brief uw aandacht willen
vragen voor onze rol. Een rol die wat ons betreft in gemeentelijk beleid zal leiden tot
proactief en met zorg duurzame keuzes te maken. Voor de inwoners die het nodig
hebben, en die de voorzieningen gemakkelijk kunnen bereiken als dat nodig is.
De adviesraad wil ten aanzien van het gemeentelijke beleid en de keuzes die gemaakt
worden een actieve betrokkenheid en rol vervullen. De adviesraad wil daarom graag
vroegtijdig, dat wil zeggen in het beginstadium, betrokken worden bij de
beleidsontwikkeling binnen het sociaal domein. Wij menen dat de gemeente daar ook
baat bij kan hebben, wat betreft draagvlak, maar ook wat betreft de kwaliteit van
beleidskeuzes. Bij ’de vroegtijdige betrokkenheid’ die wij u vragen kunnen wij
(vertrouwelijk) geïnformeerd worden over de overwegingen van de gemeente en kunnen
wij ambtenaren wellicht voorzien van aanvullende gezichtspunten en discussie op een
later moment voorkomen. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de adviestaak van de
adviesraad.
Daarnaast willen we deze gelegenheid gebruiken om een aantal onderwerpen en
ontwikkelingen die we zien onder uw aandacht te brengen :
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Het beleid dat hoort bij de transitie van het sociaal domein is voor een belangrijk deel in
regels vastgelegd. Dit betekent volgens ons dat de aandacht voor het sociaal domein
meer zal moeten uitgaan naar hoe het beleid en de beleidsregels worden uitgevoerd en
hoe die uitvoering wordt ervaren door de betrokkenen.
De adviesraad zal zich dan ook meer op de uitvoering gaan richting. Advisering over
alleen beleidskeuzes zonder te weten hoe dat uitpakt zou een magere invulling zijn van
onze adviesrol.
De adviesraad vraagt ook de nieuwe raad en het nieuwe college meer aandacht te geven
aan de uitvoering en uitwerking van het beleid.
De adviesraad vraagt het nieuwe college aandacht te besteden aan de regionale
beleidsontwikkeling en positie van de adviesraden sociaal domein. Bij regionale
beleidsvorming op het sociaal domein wordt aan alle betrokken adviesraden advies
gevraagd. Het is daarom gewenst om: één informatie traject te hebben voor alle
betrokken adviesraden en één moment waarop alle betrokken adviesraden de
adviesaanvraag ontvangen zodat de adviesraden deze desgewenst kunnen afstemmen of
een gezamenlijk advies kunnen uitbrengen.
Tenslotte vragen we aandacht voor de uitvoering van de Participatiewet. Deze is belegd
bij de GR IJsselgemeenten en voor wat betreft arbeid vooral gericht op de
arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond. De afstand van de GR (betrokkenheid en
kennis) tot lokale werkgevers moet en kan volgens ons verkleind worden. Een
mogelijkheid hiertoe is om als Zuidplas de Participatiewet zelf uit te voeren. Een andere
mogelijkheid is om IJsselgemeenten op te dragen meer aandacht te besteden aan de
lokale werkgevers in de voor Zuidplas belangrijke arbeidsmarkt Midden-Holland.
Aansluitend hierbij vraagt de adviesraad in de komende raadsperiode ook voor de andere
regionale samenwerking(en) op het sociaal domein te bezien of deze daadwerkelijk een
meerwaarde heeft voor onze inwoners.
Verder zou het volgens de adviesraad goed zijn als de uitvoering door IJsselgemeenten
gekoppeld wordt aan de beoogde locaties van Stichting ZO! in de dorpen. Op deze wijze
wordt de afstand tussen de inwoners en de uitvoerende instantie letterlijk verkleind en
hoeven de inwoners van Zuidplas niet meer voor sociale zaken naar Capelle aan den
IJssel te reizen. Bovendien kan daardoor de betrokkenheid op elkaar vergroot worden.
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