Aan College van B&W, Rhenen
Onderwerp: Advies betreffende de nota Een Samenhangende Aanpak bij samenhangende
problemen.
Rhenen, 23 mei 2017
Geacht College,
Op 3 mei 2017 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het voorstel ‘Een samenhangende aanpak bij
samenhangende problemen’ met het verzoek daarover te adviseren.
Na een toelichting door mevr. Bea van Egmond heeft de Adviesraad het volgende commentaar
geformuleerd:
1. De Adviesraad onderschrijft ten volle het streven naar een samenhangende aanpak.
2. In het stuk wordt gesproken over “gezin”. De term “gezin” roept in het algemeen het beeld op van
een echtpaar met een of meerdere kinderen. Aangezien het ook vaak over alleenstaanden,
oudere echtparen enz. kan gaan, ware het beter hiervoor de term “leefeenheid’ of “huishouden”
te gebruiken.
3. Uit de toelichting op de bijeenkomst van de Adviesraad bleek dat dit voorstel tot leidraad zal
dienen voor de organisatie van het Sociaal Domein waar het gaat om meervoudige problematiek,
en dat die organisatie z’n beslag moet krijgen per 1 januari 2019. De vereiste inspanningen om
deze organisatie op poten te zetten zijn niet gering.
 Er wordt veel gevraagd van de medewerkers van het loket, waar de mensen zich melden: het
moeten schapen met 5 poten zijn. Daarbij komt nog dat men zich op meer plaatsen kan
melden. Welke zijn de openingstijden van deze loketten? Zijn er voldoende capabele mensen,
die deze loketten kunnen bemensen?
 Op dit moment is de uitvoering van de Participatiewet uitbesteed aan Veenendaal. Een
nauwere samenwerking op dat gebied zal consequenties hebben voor de afspraken op dat
gebied met de gemeente Veenendaal.
Bovenstaande aspecten zullen aanzienlijke personele, organisatorische en financiële
consequenties hebben. Om de haalbaarheid van een dergelijke benadering te kunnen inschatten
wordt aanbevolen om een grove schatting van deze consequenties te maken.
4. Uit de toelichting tijdens de vergadering van de Adviesraad bleek dat het de bedoeling is dat deze
ideeën in groepjes worden uitgewerkt. Aangezien deze opzet ook consequenties heeft voor de
partners waarmee de gemeente samenwerkt en voor de burgers, wordt aanbevolen
vertegenwoordigers van deze groepen bij de uitwerking te betrekken.
De Adviesraad Sociaal Domein Rhenen hoopt met dit advies een positieve bijdrage te leveren aan de
ontwikkelingen in het Sociaal Domein in de gemeente Rhenen.
Graag ontvangen we uw reactie op dit advies.
Hoogachtend,

Tjark Struif Bontkes
Adviesraad Sociaal Domein Rhenen

