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Betreft: reactie op nota Samen in beweging. Veranderingen binnen het sociale domein 

Geachte heer Leijdekkers, 

Met dit schrijven reageert de Participatieraad Maasdriel op uw brief van 20 juni jl. waarin u 
hem vroeg u uiteriijk 20 juli a.s. advies uit te brengen over de visienota sociaal domein 
'Samen in beweging'. 

De Participatieraad heeft met grote belangstelling kennis genomen van de nota, en heeft op 
19 juni jl. hierover reeds van gedachten gewisseld met de betrokken ambtenaar van de 
gemeente, de heer Reuser. 

De Participatieraad acht het zeer positief dat de visienota een leidraad bevat voor inhoudelijk 
te maken keuzen (cf. uw woord vooraf in de nota) en dat de nota een informatief en directief 
karakter heeft (zoals vermeld op p. 6). De drie door te voeren transities betreffen immers een 
zowel voor het bestuur als voor de uitvoering zeer complexe en maatschappelijk uitermate 
relevante materie; bovendien hebben zij betrekking op een veelheid van domeinen, die ook 
nog volop in ontwikkeling zijn. Tegen deze achtergrond acht de Participatieraad het zeer 
verantwoord dat op dit moment met de voorgelegde nota een richting voor de transities wordt 
geschetst (in het verlengde en op basis van de regionale visie), waarbij relevante informatie 
wordt geboden op basis waarvan belanghebbenden adequaat op de hoogte (kunnen) 
worden gebracht. Ook vindt hij het positief dat de visienota een routekaart bevat (hf 6) 
evenals een plan om systematisch en zorgvuldig om te gaan met de noodzakelijke 
communicatie (hf 7). 
De Participatieraad realiseert zich dat genoemd karakter van de nota impliceert dat de 
nadere uitwerking en concretisering van de voornemens om de transities daadwerkelijk door 
te voeren ontbreken. Hij gaat ervan uit ook bij die uitwerking te worden betrokken. De 
Participatieraad volstaat nu - gegeven het hierboven benoemde karakter van de visienota -
met het formuleren van een aantal aandachtspunten ten behoeve van genoemde uitwerking 
en concretisering. 

In de eerste piaats suggereert de Participatieraad meer aandacht te schenken aan het 
antwoord op de vraag wat nu de in de komende tien jaar de grootste sociale uitdagingen zijn 
in en voor de gemeente Maasdriel. Hij heeft de indruk dat deze kwestie in de visienota ten 
onrechte selectief en onvoldoende aan bod komt, in het bijzonder op de pagina's 6 en 17. 
Zeer terecht wordt in de nota ingegaan op problematieken inzake slechtere 
gezondheidssituatie en lagere levensverwachting, en meer concrete probiemen zoals 
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overgewicht en alcoholgebruik, eenzaamheid en sociaal isolement. Volgens de raad kan 
echter evenzeer worden verondersteld en gesteld dat laag opgeleiden (veelal in combinatie 
met een lagere sociaal-economische status), alleenstaande ouders, migranten afkomstig uit 
Midden- en Oost-Europa ook de nodige beleidsaandacht verdienen; daarnaast wijst de raad 
ook op de (toekomstige) probiemen inzake mantelzorg (mantelzorgers dreigen overbelast te 
raken; dreigend tekort aan mantelzorgers) en jeugdwerkloosheid (met de vrees voor een 
verloren generatie). 
De Participatieraad dringt erop aan dat eerst zicht wordt geboden op de sociale probiemen 
waarmee inwoners van Maasdriel in de toekomst (dreigen) te maken krijgen, op de factoren 
die aan die probiemen ten grondslag liggen en op de mogelijkheden van de gemeente om (al 
dan niet samen met andere gemeenten) via de drie transities hieraan het nodige te doen. 

In de tweede piaats beklemtoont de Participatieraad het uitdrukkelijke belang van een goede 
en zorgvuldige uitvoering van de voorgenomen transities. Dat vereist het tijdig opbouwen en 
garanderen van de nodige deskundigheid in de sfeer van de uitvoering en binnen het 
ambtelijk apparaat. Tijdige om- en bijscholing, kritische intercollegiale toetsing en goede 
ambtelijke samenwerking met omliggende gemeenten kunnen hiertoe bijdragen. Een en 
ander vraagt ook om een goede keuze met betrekking tot het van toepassing zijnde 
beleidsniveau en de optimale schaal (bvb de regio, zoals verwoord op p. 26). 

In de derde piaats acht de Participatieraad het wenselijk dat het college van B&W bij de 
nadere uitwerking van de visienota beter en meer concreet zicht biedt op de samenhang 
tussen de drie transities. Dit komt in de nota expliciet slechts zeer summier aan de orde, 
daar waar mag worden verwacht dat het succes (zowel voor de betrokken burgers en 
uitvoerders als voor de gemeente en het desbetreffende budget) mede afhankelijk zal zijn 
van de mogelijkheden van een integrate aanpak, waarbij sprake is van onderlinge 
afstemming en kruisbestuiving. 

In de vierde piaats vraagt de Participatieraad de aandacht voor de nadere ondersteuning van 
de zelfredzaamheid van burgers. Deze notie staat centraal in het kabinetsbeleid gericht op 
decentralisatie van zorg- en welzijnstaken (zie de recente nota langdurige zorg van de 
staatssecretaris van VWS), maar behoeft nadere concretisering. De vraag rijst of 
hulpbehoevende burgers voldoende in staat zijn om "op eigen kracht" invulling te geven aan 
hun zelfredzaamheid dan wel om individuele verantwoordelijkheid te dragen en individuele 
regie te voeren. De raad wijst in dit verband op de zogeheten zorgmijders. 

In de vijfde piaats verdient het volgens de Participatieraad uitdrukkelijk de aandacht dat de 
beginselen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid op afdoende wijze worden geborgd bij de 
uitvoering van gedecentraliseerde bevoegdheden en taken. Aangezien binnen het hierboven 
genoemd kabinetsbeleid ook wordt uitgegaan van maatwerk op het niveau van de gemeente, 
moet ten alien prijze worden voorkomen dat sprake kan/zal zijn van willekeur in de uitvoering 
van de gedecentraliseerde regelingen of dat het beeld van willekeur gaat leven binnen de 
bevolking. 
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In de zesde piaats is de Participatieraad ervan doordrongen dat het voor de gemeente zeer 
uitdagend is de voorgenomen transities door te voeren rekening houdend met het 
beschikbare budget. De visienota bevat daarvan een eerste indicatie (pp. 22-23). Het komt 
nu erop aan bij de nadere uitwerking van de visienota aan te geven hoe met dit realtief 
beperkte budget toch kan worden tegemoetgekomen aan de gemdiceerde behoeften. De 
vraag is hoe meer met minder kan worden gedaan. 

De Participatieraad is bereid de hierboven genoemde aandachtspunten nader toe te lichten, 
en is - zoals gezegd - beschikbaar voor advies over de nadere uitwerking van de visienota. 
De raad vraagt u de gemeenteraad te informeren over dit advies. 
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