Adviesraad Sociaal Domein
GEMEENTE LOON OP ZAND

Aan de formateur(s) voor een nieuw college Loon op Zand

Betreft: Sociaal Domein
Loon op Zand, 17 maart 2022

Geachte formateur(s),
Op 14, 15 en16 maart waren de verkiezingen voor onze gemeenteraad. De tweede gemeentegemeenteraadsverkiezingen na de decentralisatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de
Jeugdwet en de Participatiewet. Een goede gelegenheid voor ons, als uw Adviesraad Sociaal
Domein Loon op Zand (ASD), om het belang van lokaal sociaal beleid en de transformatie van het
sociaal domein ten behoeve van uw formatiewerkzaamheden voor de vorming van een nieuw college
in Loon op Zand bij wijze van ongevraagd advies, onder de aandacht te brengen.
Veel van het voorgenomen beleid staat in nota’s en of beleidsregels, maar het gaat de ASD natuurlijk
en met name om de uitvoering van dat beleid en de transformatie zoals die in de praktijk gestalte
krijgt. Worden burgers actief en vroegtijdig geïnformeerd? Staat de gemeente echt open voor
burgerinitiatieven en beleidsparticipatie? Houdt men wel voldoende rekening met het belang van de
inwoners? Kortom de ASD hecht aan beantwoording van de vraag of het (in)gevoerde beleid
realiseert wat is beoogd. Het belang van evaluatie ervan staat bij ons, en nemen wij aan, ook bij de
gemeente, hoog in het vaandel.
De ASD is het adviesorgaan van het College van B en W over beleids- en uitvoeringsaangelegenheden in het sociaal domein en geeft daar gevraagd en ongevraagd advies over. Het belang van
goed beleid en efficiënte uitvoering in het sociaal domein is evident. Immers hebben gemiddeld 45%
van de gemeentelijke uitgaven hierop betrekking.
Voor ons staat het perspectief van de inwoner centraal. Bij alles stellen wij ons de vraag: ‘ hoe helpt,
versterkt of ondersteunt dit de inwoner en dan met name de minder zelfredzame inwoner. Met die bril
kijken wij naar alle beleidsstukken, verordeningen, actieplannen, projecten van het college en de
gemeenteraad. Maar dat niet alleen. Ook het aspect van preventie vormt een belangrijk vertrekpunt
bij onze wijze van beoordelen en adviseren over voorgesteld en in praktijk gebracht sociaal beleid.
Het Sociaal Cultureel Plan Bureau constateerde bij de evaluatie van 5 jaar decentralisaties onder
meer dat de landelijke bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning laag is, de sociale
wijkteams niet outreachend zijn, dat er weinig sprake is van integrale aanpak en het stelsel van
voorzieningen te complex is voor inwoners. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat dit in
Loon op Zand anders zou zijn. Vanuit dit gegeven adviseert de ASD dan ook om meer prioriteit toe te
kennen aan kwetsbare groepen; actief op zoek te gaan naar hen; de complexiteit van regelgeving te
verminderen; perverse prikkels op te sporen en te verwijderen en inwoners te betrekken door in hun
leefwereld te stappen.
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De ASD hecht eraan dat in de komende periode de volgende thema’s aandacht krijgen:
-

De formulering van een geactualiseerde woonvisie.
De totstandkoming van een integraal armoedebeleid.
Aandacht voor sociaal herstel na de pandemie.
Aandacht voor preventie bij beleidsvorming.
Praktisering van de gedachte achter Maatpact.
Aandacht voor de specifieke situaties van jongeren.
Vroegtijdig participatie van inwoners.
De opstelling van een (her)nieuwd sociaal contract tussen inwoners en gemeente.
Evaluatie van beleid en uitvoering.
Borging van een structurele samenwerking tussen ASD en gemeente.
Actieve betrokkenheid van ASD bij de evaluatie van het gerealiseerde. beleid en de
uitwerking van de conclusies van die evaluatie in toekomstig beleid.

Een toelichting op bovengenoemde aandachtsgebieden treft u in de bijgevoegde bijlage aan.
De ASD gaat er vanuit dat het sociaal domein een belangrijk punt is van overleg tijdens de
collegeonderhandelingen en hoopt dat deze brief een vruchtbare bijdrage daartoe levert. De ASD
verzoekt de formateur(s) deze brief te delen met de andere bij de collegevorming betrokken
onderhandelaars en wenst hem en de onderhandelaars veel succes bij het moeilijke werk.
De ASD is te allen tijde bereid daar waar nodig nader uitleg te geven en/of van gedachte te wisselen
over de in deze brief aangegeven thematiek.
Met vriendelijke groet,

De Adviesraad Sociaal Domein

Jacques Mulders,
Voorzitter

Marianne Spitters-Maas
Secretaris
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Bijlage: behorende bij brief van 17 maart 2022 van de Adviesraad Sociaal Domein Loon op Zand
gericht aan de formateur(s) voor een nieuw college Loon op Zand.
In Maatpact hebben medewerkers van de toegangsteams, sociale wijkteams en teams werk &
inkomen, alsmede medewerkers in het beleid, juridische zaken, kwaliteit, administratie, backoffice en
management met elkaar geëxperimenteerd om te zoeken naar wat echt helpt als er sprake is van
complexe problematiek. Drie jaar experimenteren heeft geleid tot het inzicht dat het ontbreken van
bestaanszekerheid en bestaansperspectief het grootste risico vormt voor escalatie van
zorgproblemen en zorgvragen en daarmee een fors beslag legt op de beschikbare financiële
middelen in het sociaal domein. De ASD is van mening dat de gedachte achter Maatpact met kracht
moet worden gestimuleerd en in praktijk gebracht. Niet in de laatste plaats omdat het werkt, maar
ook op termijn geld bespaart. Geld dat op de gemeentebegroting ongetwijfeld andere goede doelen
kan dienen.
Er is sprake van toenemende ongelijkheid in kansen van kinderen tussen hoog en laag opgeleide
inwoners. Minder kansrijke jongeren hebben nauwelijks de mogelijkheid een eigen leven op te
bouwen. Daarnaast worden steeds meer inwoners afhankelijk van de gemeente.
De ASD beseft dat de gemeente op diverse terreinen nauwelijks zeggenschap heeft. Bijvoorbeeld de
hoogte van het minimumloon of de woningmarkt. Toch zijn er gemeentelijke initiatieven denkbaar die
de bestaanszekerheid en het bestaansperspectief van kwetsbare inwoners kunnen helpen vergroten.
Het gaat zowel om het creëren van een (financieel) vangnet als om het bieden van perspectief
richting zelfredzaamheid. De ASD adviseert in dit verband om de gemeentelijke woonvisie te
actualiseren en een geïntegreerd armoedebeleid te ontwikkelen.
Een armoedebeleid dat zich niet alleen richt op inwoners met de laagste inkomens, maar ook op
inwoners met een inkomen tussen 120-150% van het minimumloon. De meeste mensen met een
minimuminkomen komen over het algemeen wel in beeld en worden geholpen met subsidies, maar
mensen net boven het sociaal minimum vallen te vaak tussen wal en schip.
Daarnaast roept de dagelijkse praktijk in Loon op Zand op tot:
-

Ondersteuning van de ontwikkeling bij kinderen via onder meer gratis bijles voor kinderen uit
gezinnen die het financieel moeilijk hebben.
Ondersteuning van mensen om uit schulden te komen.
Facilitering van initiatieven van inwoners.
Actieve begeleiding van mensen op weg naar maatschappelijke participatie en arbeid.
Facilitering van initiatieven van kwetsbare inwoners zelf, bijvoorbeeld via ontmoetingspunten
en projecten voor dagbesteding, participatie, gezondere leefstijl.
Versterking van de mogelijkheden van inwoners om hun recht te verkrijgen, via grotere
bekendheid van de mogelijkheden bezwaar/beroep, klachtenregelingen en een juridisch loket.
Het bouwen van veel goedkope sociale huurwoningen.
Het zorgen voor veilige en leefbare buurten.
Het aanbieden van laagdrempelige ondersteuning aan inwoners (via huisartsen,
praktijkondersteuners, wijkagent, jongerenwerkers).

Ook in Loon op Zand hebben de decentralisaties ertoe geleid dat het beleid op gemeentelijk niveau
veel invloed heeft op het dagelijks leven van inwoners. Zoals gezegd worden vooral kwetsbare
inwoners steeds meer afhankelijk van de gemeente voor hun inkomen, ondersteuning en zorg.
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Ook speelt in de verhouding tussen inwoners en de gemeente dat zonder (grote) betrokkenheid van
inwoners diverse grote maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, niet te realiseren zijn.
De praktijk van burgerparticipatie is divers. Er zijn nu eenmaal veel ontwikkelingen. Soms willen
inwoners meer invloed op het beleid, zeker als voorgenomen plannen sterk ingrijpen in hun directe
leefomstandigheden. En dan uiteraard in een vroegtijdig stadium als de plannen nog niet vastliggen.
Of zij zetten vanuit hun burgerzin concrete (doe) initiatieven op om bijvoorbeeld eenzaamheid of
armoede onder ouderen te verminderen. Andere inwoners houden zich afzijdig omdat ze geen
vertrouwen hebben in de instituties en zich als onmachtig ervaren om invloed uit te oefenen. Hun
lijdelijkheid tast op termijn de kwaliteit van onze gemeentelijke democratie aan.
In de kern blijft de mate van burgerparticipatie volgens ons achter bij de noodzaak en behoefte
daaraan ondanks vernieuwingen zoals meer flexibele vormen van participatie en een opener
opstelling van de gemeenteraad.
Een bezinning op de relatie tussen de inwoners van Loon op Zand en gemeentelijke organisatie en
bestuur komt de ASD als wenselijk voor. Er is als het ware een nieuw sociaal contract nodig over hoe
inwoners en gemeente zich tot elkaar verhouden.
Een punt van aandacht vormt wat ons betreft ook de resonantie tussen onze Adviesraad en de
gemeentelijke staf. Wij achten het van belang dat er structureel goed overleg en communicatie is
tussen beleidsstaf en de ASD. Door de ASD vroegtijdig te betrekken bij veranderingen kunnen wij
vanuit onze onafhankelijke vertegenwoordigende rol beter meedenken en kan burgerparticipatie
beter reliëf krijgen. Zorgen hebben wij met name bij de daadkracht van gemeente en raad op het
voorliggend veld. Deze moet dicht bij de burger staan. Hiaten die onvermijdelijk vallen in de hulp bij
het invoeren van ‘Normaliseren’ moeten tijdig worden opgevangen. Wij vinden het vanuit preventief
opzicht belangrijk dat er bij voortduring aandacht is voor het welzijn van de jongere en de oudere
inwoners. Dit mede als aanpak van de ontstane achterstanden en scheefgroei in welbevinden door
de coronapandemie.
De ASD acht het van belang dat speciaal het welbevinden van de jeugd in het oog wordt gehouden
door in het Voorliggend veld en via Onderwijs actief mee te werken (via faciliteren of organiseren)
aan herstel na de coronapandemie. Landelijk is uit onderzoek gebleken dat jeugd sterk onder druk
staat. Druk op school en presteren blijkt een grote factor te zijn. De coronapandemie heeft dat nog
eens versterkt. Daarnaast maakt het hoge aantal echtscheidingen dat veel jongeren opgroeien in
“andersoortige” gezinnen (eenoudergezin, samengesteld gezin, co-ouders met wisselende woonplek
etc.). Er is actieve inzet nodig om het welbevinden van kinderen en jongeren te versterken. Ook in
Loon op Zand. Daarbij vragen wij extra aandacht voor jongeren tussen 12-18+.Door het nieuw
ingezette wijkgerichte werken kan jeugd van 12+ “ontglippen” aan de aandacht die het verdient. Hun
actieradius is groter en ze zitten niet meer op de basisschool in onze gemeente. Zij hebben het
samenzijn gemist en hebben de peergroep nodig om hun identiteit en sociale waarden goed te
kunnen ontwikkelen. Preventief oog hebben voor “samenzijn” voorkomt problemen op deze en latere
leeftijd. Schep daarom actief mogelijkheden om binnen onze gemeente (en/of werk samen met
buurgemeenten) waar onze jeugd naar toe kan. Heb daarbij niet alleen oog voor “lastige hangjeugd”
maar zeker ook voor de “thuisblijvers” die alleen op hun kamer zitten of degenen die in onze
gemeente te weinig vertier en oefensituaties vinden voor goede sociale contacten. Schep
mogelijkheden breed door deze doelgroep heen.
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Bij de nieuwe structuur Jeugdhulp via Hart van Brabant (HvB) vanaf 1-1-2023 vindt de ASD het
belangrijk de ervaringen te kennen van de gebiedsgewijze werking bij segment 4 (veelvoorkomende
ambulante jeugdhulp). Het belang van monitoren, evalueren en de vinger aan de pols houden hoe dit
gaat lopen om tijdig bij te stellen in HvB-verband of lokaal ingrijpen wordt door ons onderstreept.
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