Platform Sociaal Domein op 10 oktober 2019
Bijeenkomstimpressie door Anja Prins, wethouder van Losser
‘Wat mij opvalt is dat de bijeenkomsten van het platform Sociaal Domein ondanks de drukke agenda’s
van bestuurders goed bezocht worden. Met name de uitwisseling van informatie en mooie en
leerzame voorbeelden uit de praktijk spreken aan.
Natuurlijk is er gesproken over de tekorten in het sociaal domein.
De insteek is positief: tekorten dekken met een blik op de toekomst.
Niet als een Calimero ach en wee roepen, of een gesprek over
taken, maar over wat we als gemeenten wel willen en kunnen. Het
moet echter wel mogelijk zijn.
Met de provincie Overijssel is en wordt gesproken over het toezicht
op de gemeentelijk financiën. Er moet een sluitende begroting zijn,
maar je moet (de dekking van) het tekort in het sociaal domein wel
zichtbaar maken. Er is bij de provincie weliswaar begrip, maar de
eis blijft dat de begroting sluitend moet zijn. Dit is voor een aantal
gemeenten niet lang meer vol te houden.
Er is een roep om eenheid en afstemming vanuit de verschillende
gremia onder gemeenten voor wat betreft het werken aan het
urgentiebesef in Den Haag en oplossingsrichtingen voor wat betreft
de (financiële) situatie in het sociaal domein. Een directe lijn met VNG landelijk is hierbij zeker nodig.
Wij kennen de zorg goed en actie is nodig. Het moet in beeld gebracht en geduid worden. Dit moet
zeker terug op de agenda van het platform Sociaal Domein.
Vele punten komen tijdens de bijeenkomst voorbij. Onder andere een toelichting op het bezoek van de
Visitatiecommissie aan Twenterand. Mark Paters, wethouder aldaar, geeft aan dat er veel tijd is
gestoken aan het aanleveren van alle informatie voor de 3 onderzoeksvragen gericht op sturing op
kosten en kwaliteit. Benutten we voldoende de
mogelijkheden om te sturen op toegang en hoe
kunnen we de efficiency en effectiviteit verhogen?
Eind november verwacht Twenterand de resultaten.
Mark Paters wil deze graag met ons delen.
Ilse Duursma, wethouder uit Dinkelland, geeft een
mooie presentatie over de was- en
strijkmogelijkheden in Dinkelland. Er is een
algemene voorziening van gemaakt. Voor 5 euro
per waszak kan men de was laten verzorgen,
waarbij de dienst wordt uitgevoerd door specifieke
doelgroepen. Uiteindelijk geeft de gemeente
Dinkelland hierdoor op jaarbasis € 300.000 per jaar
minder uit. Bij diverse andere gemeenten wordt de was- en strijkservice nu ook als algemene
voorziening aangeboden. Ook in onze gemeente Losser hebben wij hier een aanzienlijke besparing
mee gerealiseerd.
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Dan volgt een “stoer” verhaal van de gemeente Enschede over het Huis van sturing. Er moet een
transformatie plaats vinden naar de rol van het individu in de samenleving, maar hoe kun je dit volgen
en meten? Er komt een monitor sociaal domein met harde KPI’s, beelden en verhalen en een
transformatieagenda. Arjan Kampman legt uit.
Met een groep uit de raad is Enschede het gesprek aangegaan over het thema: ”Wat wil je weten”.
Vanuit alle beleidsvelden wordt nu gewerkt vanuit een integrale benadering en zoveel mogelijk vanuit
het perspectief van de inwoner. Het bestuur en de raad van Enschede zijn samen op pad gegaan om
verhalen op te halen. Toegewerkt wordt er naar een visie van samen bouwen aan een kansrijk
Enschede.
De werkplaats Sociaal Domein haalt
elke 6 maanden een aantal beeldende
verhalen op die verwerkt worden in
“personages” die een beeld geven van
de status van de transformatie.
Kwetsbare verhalen met dilemma’s,
waar helaas niet altijd oplossingen voor
zijn, maar wel goed om te weten wat er
speelt. Daarnaast wordt gewerkt met
een stoplichtenmodel waarmee de raad
kan zien hoe het gaat. Dit blijf ik met
veel belangstelling volgen, graag zie ik de voortgang nog een keer terug op de agenda.
Dan is er nog gesproken over de bijeenkomst van kopgroep sociale kwaliteit. Hoe kunnen we met
respect voor ieders rol programma’s ontwikkelen die bijdragen aan de sociale kwaliteit? Bijvoorbeeld
op brede onderwijsvoorzieningen en toegankelijkheid, inclusieve wijken, dementievriendelijkheid, het
tegengaan van terugloop van voorzieningen (zoals de huisartsen en spoedpost Oldenzaal) en de
“zorg voor” voldoende zorgpersoneel. We moeten inzetten op het behoud van een goed
vestigingsklimaat.
Onze rollen zijn verschillend, maar het goed om te zien dat de provincie zich open opstelt en een
welwillende houding heeft. De provincie geeft ook aan voor het sociaal domein te staan vanuit
leefbaarheid. Er komt zeker nog een vervolg op.
Zomaar een greep uit de vele onderwerpen’.
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