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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Verslag
Datum
Tijd
Locatie

: Adviesraad Sociaal domein
: 2 januari 2018
: 19.30 uur
: Galgendijk 3 Dinteloord

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Aanwezig:

Afwezig :

J. legierse (voorzitter), R. van Dijke (penningmeester), R. Arrias, R. Liefhebber,
P. Kleinveld, H. Vos, P. van der Zande, E. van Dongen, P. Jacobs,
N. Baali, en K. van Kampenhout (secretaris, notulist).
E. Görgen

1. Opening en Mededelingen
2. Verslag van 6 december 2017
De heer N. Baali maakt geen overzicht van contacten maar een invulformulier voor contacten. Laatste zin
van blz. 1 moet zoals de deel Taxi, moet zijn : behalve de deeltaxi. Onder punt 6. blz. 2 -- Huisarts moet zijn
arts. Op blz. 3 --prijs inspiratiedag € 295,00 plus BTW.
Naar aanleiding van: Jan zal nog een reactie sturen naar de koepel dat we ons zorgen maken over de eigen
bijdrage voor WMO dat dit gunstig is voor een bepaalde groep en dat dit ten koste gaat van het budget.
Rien wacht nog op antwoord van de KvK zodat hij een aantal zaken kan regelen voor onze Vereniging.
3. Plan van Aanpak kwaliteitsimpuls Welzijnswerk
In het geheel vinden we de meeste van onze vorige opmerkingen en adviezen terug, waarvoor onze dank.
Toch zijn er nog enkele punten die we belangrijk vinden, te weten:
Op blz. 2. -- De Adviesraad mist door het hele stuk de definitie van een sociaal team. Het is niet helder of
iedere Kern een sociaal team heeft of krijgt. Er wordt op diverse manieren geschreven over dit team. Elke
kern een sociaal team zou een uitgangspunt moeten zijn en niet vrij laten hoe dit wordt ingevuld door de
nieuwe manager. Het is onduidelijk wat de samenstelling is van een sociaal team. Hoe is de samenwerking
met de fysieke teams?
Blz. 3 -- Bij het overzicht van de Kerntaken van manager en Kwartiermaker zijn een aantal overlappen. De
adviesraad maakt zich zorgen dat taken tussen wal en schip raken en dat het niet duidelijk is wie wat oppakt.
Blz. 5 -- De Adviesraad wil adviseren om bij een openstaande vacature van een jongerenwerker deze wel in
dienst te laten komen bij één werkgever dus Wij/Zijn Traverse groep.
Onder 'Relaties met ander Beleid' 2e bullet -- De Adviesraad begrijpt deze zin niet zo goed. Moet er achter
vroegsignalering een punt? Wat gaat er aan preventie gedaan worden? Wij willen aanbevelen om eerst de
hulpvragen te analyseren zodat je weet welke preventie er moet plaats vinden en maatwerk kunt inrichten
per kern. Niet elke kern heeft de dezelfde samenstelling, behoeften en samenstelling.
Blz. 6 -- Klaar voor de Toekomst... Wij vragen ons af hoe de kwaliteit geborgen gaat worden. Het gaat hier
o.a. over de betrokkenheid van het personeel en deskundigheidsbevordering.
Blz. 8 -- Het aanstellen van de manager, moet zijn Wij/Zijn i.p.v. Gemeente.
4. Pan van aanpak kerngericht werken en overheidsparticipatie
Algemeen -- er mag nog wel aandacht geschonken worden aan de taalkundige teksten.
Blz. 3 -- tweede alinea van onder, 'Het twee....', rare zin, spreekt het bovenstaande tegen.
Blz. 4 -- eerste blokje, Samenspel en overleg tussen deze drie groepen...... De dorpsraden krijgen hier een
grote rol terwijl zij dit op dit moment (nog) niet kunnen waar maken. De vraag is ook of dit in de toekomst
gaat gebeuren. We missen hierin de grote rol van het wijknetwerk.
Blz. 6 -- Hier wordt een aantal keren 'We" genoemd, wie wordt hier mee bedoeld?
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Blz. 7 -- Het Burgerpanel, wie zijn de deelnemers en wat zijn hun bevoegdheden? Wanneer wordt een
Burgerpanel ingezet en juist niet? Wie bepaalt dit?
Blz. 8 -- Klankbordgroep, Stuurgroep, wat is de samenstelling van deze groepen. Er worden veel actoren
genoemd. De Adviesraad lijkt dit erg verwarrend voor de Burger waar hij/zij terecht kan voor een vraag of
probleem. Het zou prettig zijn als er een organogram of plaatje komt van alle betrokken partijen en hoe de
lijntjes lopen.
Blz. 10 -- Er wordt hier gesproken over een Initiatievenfonds en stimuleringsfond, wordt hier het zelfde mee
bedoeld of is er verschil? Zo ja, maak het verschil duidelijker.
Bij € 5000,-- heeft de Kwartiermaker mandaat om dit bedrag zelf toe te kennen of te weigeren. Waar kan de
Burger terecht als hij/zij het niet eens is met een beslissing en zijn/haar vraag niet wordt gehonoreerd?
Blz. 11 -- Onder het kopje Communicatie, De kwartiermaker gaat direct na zijn of haar aanstelling een
communicatieplan opstellen. De Adviesraad vindt dit geen goede volgorde, eerst een plan van aanpak en
een communicatieplan volgt later en is ondersteunend aan het plan van aanpak.
Blz. 13 -- De Adviesraad vindt het een pré als de nieuwe kwartiermaker affiniteit heeft met de gemeente
Steenbergen. Daarnaast is het belangrijk dat de Kwartiermaker ervaring heeft met het leiden van
veranderprocessen binnen organisaties. Wat nog ontbreekt in het totale plan is het budget voor de
Kwartiermaker om het veranderproces met de ambtenaren in gang te zetten. Denk aan: heidedagen, korte
opleidingstrajecten binnen teams, omdenksessies, nieuwsbrieven enz. Deze kosten en budget is hiervoor
noodzakelijk. Een heel belangrijk punt vindt de Adviesraad dat de Kwartiermaker het ambtelijk apparaat
moet gaan kantelen en een cultuur- en veranderproces op gang moet brengen. Dat kan niet als de
Kwartiermaker in het sociaalteam wordt ondergebracht. Bij een cultuuromslag of verandertraject is de
inbreng/inzet van de Gemeentesecretaris (als directe baas van het ambtelijk apparaat) in het
veranderproces van de medewerkers (ambtenaren) cruciaal. Sterker nog de Kwartiermaker zou direct onder
de Gemeentesecretaris moeten vallen en met de afdeling HR moeten samenwerken om dit veranderproces
tot stand te brengen. Hoe ziet u verder de rol van de Adviesraad naast de andere betrokkenen zoals het
Burgerpanel, Dorpsraden enz. Het verdient de aanbeveling om naast alle actoren die wel genoemd worden
in deze notitie de rol van de Adviesraad ook scherp te stellen in dit proces.
Eindconclusie: De Adviesraad vindt als eindconclusie deze notitie onvoldoende geschikt voor besluitvorming.
5. PR en communicatie
Mw. Arrias heeft de nieuwe folders bij zich en worden uitgedeeld. Deze worden door de adviesraadleden bij
o.a. De Vraagwijzer en andere instanties neergelegd. Daarnaast kunnen deze folders meegenomen worden
op onze afspraken en bijeenkomsten.
6. Rondvraag
De heer Legierse wenst ons als leden nog een Gezond, uitstekend en adviesrijk jaar toe in 2018.
De volgende vergadering is op 17 januari, de vergadering die hier op volgt is op 7 februari. Op 17 januari
besluiten we of deze datum kan door gaan.

