Adviesraad Sociaal Domein
GEMEENTE LOON OP ZAND

Aan: Het college van B&W van de gemeente Loon op Zand
Betreft: Visie op het sociaal domein
Loon op Zand, 7 januari 2022
Geacht College
Met belangstelling heeft de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) kennisgenomen van de visie op het sociaal
domein, getiteld ‘In de buurt / aan de buurt’. Een visie die mede op basis van input van een aantal
samenwerkingspartners uit een tweetal consultatiebijeenkomsten is uitgewerkt.
De ASD is van oordeel dat deze visie een knap stukje werk is en alle lof verdient.
De insteek van oog hebben voor het maatschappelijk resultaat voor onze inwoners, beperking van de
bureaucratie, de laagdrempeligheid en het benutten van de kracht van onze inwoners spreken ons zeer aan.
Niettemin heeft de ASD nog wel paar opmerkingen en kanttekeningen.
Op de eerste plaats is dat het proces van beleidsvorming tot advisering aan uw college. De ASD ontving op 23
december het verzoek om advies uit te brengen op de visie tegelijkertijd met de mededeling dat deze visie op
11 januari aan uw college zou worden aangeboden. Gezien de tussenliggende feestdagen geeft dat de ASD
weinig gelegenheid in tijd om tot een gedegen en ASD-breed gedragen advies te komen. Evenmin geeft dat de
ASD de gelegenheid om, voordat wij uw college van advies dienen, van gedachte te wisselen met de
beleidsstaf. Dat is jammer en staat toch een beetje haaks op wat idealiter als een zorgvuldig proces van
advisering genoemd kan worden. De ASD heeft zeker begrip voor de termijnen die gemeente zich zelf stelt
om, nog voor de verkiezingen, tot vaststelling van deze visie in de raad te komen. Aan de andere kant als het
college er belang aan hecht om in zijn besluitvorming het inwonersperspectief een serieuze positie te geven,
dan mag er wat ons betreft ook begrip gevraagd worden, voor een, vanwege de gelimiteerde tijd die de ASD
in dit geval is gegund, minder bestuurlijke uitwerking van ons advies.
Onderstaand treft u puntsgewijs onze voorlopige bevindingen aan.
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De visie ontbeert naar het oordeel van de ASD een gewogen analyse. Deze is kennelijk wel gemaakt
(namelijk op hoofdlijnen terug te vinden in de presentatie bij de consultatiebijeenkomsten), maar
vormt geen onderdeel van het visiedocument. Dat vindt de ASD jammer. Jammer omdat de lezer dan
niet helder krijgt waarom de visie wordt opgesteld c.q. welk probleem ermee wordt opgelost.
Missie, visie, strategie worden effectiever en daardoor ook krachtiger als deze begrippen goed
gescheiden worden. Dan kunnen zij wezenlijke ankerpunten zijn voor het vormen en toetsen van
beleid, strategie en uitvoering. Nu heeft de ASD de indruk dat het visiestuk ongemerkt overgaat in
strategie en beleid, en verliest dan door het gebrek aan doelbepalingen zijn helderheid.
In de visienota wordt met een zekere regelmaat het woordje ‘we’ gebruikt. Met ‘we’ zal de gemeente
bedoeld zijn, maar naar het oordeel van de ASD zou de nota aan kracht kunnen winnen als concreet
wordt aangegeven wie op welk moment waar actie moet ondernemen of verantwoordelijk is.
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De visienota heeft het over ‘de inwoner’. De ASD is van mening dat het begrip inwoner te algemeen is.
Beter ware het als er onderscheid gemaakt wordt passend bij de verschillende groepen of
leeftijdsfases.
Terecht wordt in de inleiding gesteld dat niet elke hobbel, pech of afwijking van de norm moet leiden
tot inzet van (professionele) hulp. Maar naar het oordeel van de ASD dient de visie wel gericht te zijn
op inwoners van Loon op zand waar sprake is van al dan niet chronisch gebrek aan evenwicht in
draagkracht en draaglast. Zoals de professionals in de twee consultatiebijeenkomsten stelden: ‘Je
weet welke inwoners op grond van afkomst, intelligentie, sociale weerbaarheid, digitale en/of
leesvaardigheid, leeftijdsfase, chronische ziekte of fysieke beperking een te lage draagkracht hebben
om zich in onze complexe maatschappij te handhaven. De zorg in het sociaal domein zou zich daar
dan ook men name op moeten richten.
In de gezondheidszorg is het begrip passende zorg een hot item, “De juiste zorg op de juiste plaats’.
Daar zit een duidelijke parallel met de uitvoering van de WMO, Jeugdwet en Participatiewet. Behalve
uitvoeringsperikelen zouden uitvoerende partijen ook van elkaar kunnen leren in het ombuigen van
de cultuur.
Op pagina 5 staat vermeld: ‘Bewoners weten beter waar zij hulpvragen kunnen stellen’. Dat is zeker
waar, maar degenen die dat niet weten hebben meestal de meeste zorg nodig.
Ten aanzien van de in de visie gepresenteerde sociale basis in de vorm van een cirkel wil de ASD de
volgende suggesties in overweging geven:
o De eerste cirkel uitbreiden met buurtwinkel, drogist en sportschool
o De wijkagent, bibliotheek en Casade verplaatsen naar de 2e cirkel
o In plaats van zorgverzekeraar (die verleent immers geen zorg) WLZ- en Zorguitvoerders.
Op bladzijde 7, 6e alinea staat vermeld: ‘inwoners in het sociaal domein zijn een doorsnede van onze
bevolking en daarmee heel divers’. De ASD begrijpt heel goed de bedoeling van deze stelling, maar
deze is toch naar het oordeel van de ASD onjuist. Mensen in het sociaal domein zijn mensen met een
al dan niet chronische disbalans tussen draagkracht en draaglast en vormen daarmee een
deelpopulatie met specifieke kenmerken.
Naar het oordeel van de ASD zijn de drie in de visie genoemde opgaven niet van gelijke orde. De
opgaven ‘Sterke gemeenschappen’ en ‘het versterken van de Toegang’ zijn dat wel. De derde opgave
‘het voortzetten van Grip is van een andere orde. De eerste twee hebben duidelijk een sociaal
inhoudelijke signatuur, terwijl Grip meer van sociaal bestuurlijke (financiële) betekenis is. Een andere
duiding van die opgave ligt dan ook voor de hand. De ASD vraagt zich tevens af of handhaven van het
woord Grip nu wel zo verstandig is. In een bestuurlijke omgeving past dat wel, maar buiten die
omgeving heeft ‘Grip” toch een wat negatieve top down connotatie. We geven in overweging om
daarvoor in de plaats zoiets te kiezen als bijvoorbeeld: Projectmatige uitwerking van de visie op het
sociaal domein. Dat klinkt niet alleen veel positiever, maar het doet ook recht aan de positieve en
veelbelovende manier waarop een en ander nu functioneert.
Ten aanzien van de eerste peiler ‘Gemeenschappen versterken’ mist de ASD achtergrondinformatie
over gemeentelijke opvattingen, vooruitkijken en afwegen van consequenties. Bijvoorbeeld op blz. 5
staat dat de zorgverleners signaleren dat diverse mensen minder snel hun directe omgeving om hulp
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vragen. Men wil dit tij keren. Een loffelijk streven natuurlijk, maar nergens staat hoe dit zo gekomen is
en wat de consequenties zijn van het tij keren. Een gemeenschap, die een toenemende vergrijzing
kent, kan ook overbelast raken in haar zelfvoorzienende ‘mantelzorg en zelfzorg’.
Op blz. 6 wordt aangegeven dat men de voorliggende voorzieningen beter in beeld wil hebben. Dit om
het voorliggend veld te versterken. Dat men als gemeente in beeld heeft wat er beschikbaar is, is een
vanzelfsprekende zaak. Maar de ASD vindt het vreemd dat dit genoemd wordt als start van een
verdere ontwikkeling. Daarmee wordt het doel wel heel erg ver weg in de tijd geplaatst. Met de
voorgenomen bezuinigingen op zogenaamde ‘normale’ zorg die bijvoorbeeld in de jeugdhulp niet
meer geleverd zal gaan worden, ziet de ASD een ernstige vertraging in het opvullen van de
wegvallende zorg door het voorliggend veld. Als men eerst nog in kaart moet gaan brengen wat er is
en hoe dit gebruikt gaat worden en daar erg lang over gaat doen zullen inwoners zonder zorg komen
te zitten. Spoed is derhalve vereist.
De ASD wil ten aanzien van peiler 2 , ‘Toegang tot zorg etc.” onderstrepen dat het belangrijk is dat de
werkers in de Toegang een goede deskundigheid moeten hebben. Dit om adequaat te kunnen
differentiëren tussen vragen die in het voorliggend veld opgelost kunnen worden en vragen die
meteen hoogspecialistische zorg nodig hebben. Er lijkt zich met deze visie en andere ontwikkelingen
een trend in te zetten om eerst te kijken naar normalisatie, dan naar het voorliggend veld te verwijzen
en dan pas hoogspecialistische hulp te indiceren. Als dat de volgorde van werken gaat worden is dat
naar het oordeel van de ASD verkeerd. Vanuit een intake bij de Toegang moet alles nog mogelijk zijn.
Alleen goede professionals kunnen goed inschatten wanneer meteen doorgestoken moet worden
naar speciale zorg.

Geredeneerd vanuit de cyclus Missie - Visie, Beleid – Strategie – Uitvoering en Bijstelling kan de ASD niet
ontkennen dat de ter advisering voorgelegde visie op sommige punten wat hybrideachtig aandoet. Daar is
voor gekozen, maar maakt de zaak daarmee niet altijd even duidelijk. Gelukkig is aangegeven deze visie in
later verband nog verder uit te werken met de samenwerkingspartners en is er nu nog slechts sprake van een
eerste aanzet. Een aanzet die veelbelovend is. Vanuit dat perspectief heeft de ASD zeker veel waardering
voor wat tot stand is gebracht en gaat er vanuit dat de betrokkenheid van de ASD bij het vervolg
vanzelfsprekend is.
De Adviesraad Sociaal Domein

Jacques Mulders,
Voorzitter

Marianne Spitters-Maas
Secretaris
3

