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onderwerp: Reactie advies concept Dynamische Transformatie-agenda

Geachte heer Seijsener,

Met veel interesse en plezier hebben we uw positieve advies gelezen over de concept 
Dynamische Transformatie-agenda. Het doet ons college goed om te lezen dat u een 
positief advies geeft en dat u ook kritische kanttekeningen heeft. In het vervolg van deze 
brief geven we puntsgewijs reactie op uw advies.

1. Is het gemeentelijk apparaat al zover is om op de nieuwe manier te gaan werken.
Ook antwoord op vraag 4.

Terecht dat u deze vraag stelt, want het is een andere manier van werken en denken. We 
erkennen dat dit een uitdaging is, die spannend is en die we graag aangaan. Deze manier 
van werken en denken sluit volledig aan bij visie van ons recent vastgestelde 
Stimuleringsbeleid en bij onze visie op overheidsparticipatie. Intern hebben we hiervoor een 
leergang ontwikkeld, waarin collega’s worden bijgeschoold in de nieuwe manier van werken 
en denken, en in het kader van het Stimuleringsbeleid vindt er intensieve intervisie en 
coaching plaats. De uitgangspunten zijn hierbij: aansluiten bij de energie die er in de 
samenleving is, samen met de samenleving ontwikkelen en aansluiten bij eigen kracht en 
mogelijkheden. We willen leren door te doen en te experimenteren en onderweg bij te 
schaven of nieuwe plannen te ontwikkelen. Dus we gaan op weg met deze nieuwe manier 
van werken en onderweg zullen we nog hobbels tegenkomen, maar al doende gaan we 
leren. We houden het traject goed in de gaten en via intervisie, coaching, spiegelgesprekken 
met samenleving blijven we ons ontwikkelen.

2. Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht en aandacht voor kwetsbaren

Het is juist de bedoeling dat we door de Dynamische Transformatie-agenda onze kwetsbare 
inwoners zo volwaardig mogelijk mee laten doen in onze Duivense samenleving. Juist 
daarom is de piramide opgebouwd zoals beschreven in de notitie. Gezocht wordt naar een 
passende vorm van ondersteuning, soms kan deze specialistisch zijn en soms kan deze 
heel licht en laagdrempelig zijn
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3. A. Vraag en aanbod voor laagdrempelige voorzieningen

Er zijn verschillende manieren waarop vraag en aanbod bij elkaar kunnen komen. Het 
dienstencentrum voor vrijwillige ondersteuning, de afzonderlijke organisaties, het loket 
WWZ. Hier kunnen inwoners hun vragen stellen en hier kunnen de organisaties hun 
diensten aanbieden. Op dit moment wordt er veel energie gestoken om de vrijwilligers
organisaties een platform te geven om elkaar te ontmoeten en mogelijk nieuw aanbod te 
ontwikkelen. Daarnaast is een basisteam actief dat tot taak heeft om samen met inwoners 
en organisaties aanbod te ontwikkelen dat er op gericht is om mensen zo laagdrempelig 
mogelijk op te kunnen vangen. Maar als er specialistische zorg noodzakelijk is, wordt deze 
hulp geboden, ieder krijgt de passende ondersteuning die noodzakelijk is. We zijn graag 
bereid om toelichting te geven op het functioneren van het basisteam.

3. B. Ontmoetingsmogelijkheden

De term ontmoetingsmogelijkheden wordt als voorbeeld genoemd in de tekst. Er zijn in 
Duiven al veel ontmoetingsmogelijkheden. In het kader van het Stimuleringsbeleid worden 
hier ook nieuwe mogelijkheden voor geboden. We merken wel dat er voor sommige 
doelgroepen mogelijk nog wat specifiekere ontmoetingsmogelijkheden nodig zijn. 
Bijvoorbeeld voor de groep inwoners met een chronische psychiatrische aandoening hebben 
we weinig mogelijkheden. Daarom zijn we op zoek naar een manier waarop deze mensen 
elkaar en anderen kunnen ontmoeten.

4. Andere manier van werken en denken 

Zie punt 1

5. Andere volgorde van de maatschappelijke opgaven (advies wordt overgenomen)

U stelt voor om de opgaven in een andere volgorde te benoemen. We nemen uw voorstel 
over. En zullen na de debatavond in de raad, deze verandering in de notitie opnemen.

De ontwikkelopgaven zoals deze zijn geformuleerd komen voort uit een aantal interactieve 
trajecten die in 2016 en 17 hebben plaats gevonden. De ontwikkelingen waar we op 
aansluiten zijn ontwikkelingen die al in gang gezet zijn en kansrijk zijn. Ze vormen als het 
ware de eerste vliegende start. Een aantal onderwerpen wordt al in samenwerking 
ontwikkeld. We gaan graag met u en externe partners in gesprek om werkelijk samen te 
ontwikkelen en innovatief vorm te geven aan de ontwikkelopgaven. Hiervoor zijn we 
bijeenkomsten aan het organiseren waarvoor u een binnenkort een uitnodiging ontvangt.

De resultaten van de Duivens doorpak weken zijn vooral herkenbaar in het nieuwe 
stimuleringsbeleid: de basis op orde.

6. Zorg in de toekomst onbetaalbaar. (tekst wordt aangepast op pag. 5 punt 5)

Wat voor ons voorop staat is dat onze inwoners die zorg en ondersteuning krijgen die 
noodzakelijk is om mee te kunnen doen aan onze samenleving. Ook als dit de gemeente 
extra geld kost. De transformatie van het sociaal domein zetten we in vanuit de inhoud om 
dat we het belangrijk vinden dat zorg en ondersteuning zo passende mogelijk, dicht bij huis
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en zo laagdrempelig mogelijk bij onze inwoners wordt aangeboden. Daarna komt de 
financiële houdbaarheid van ons ondersteuningssysteem: doordat we het sociale domein 
transformeren, verwachten we binnen bestaande budgetten te blijven, waardoor er een 
financieel duurzaam beleid gevoerd kan worden. Het is niet de bedoeling om inwoners bang 
te maken. We stellen de volgende tekstwijziging voor pagina 5 onder punt 5: We realiseren 
een financieel duurzaam systeem veranderen:
Door de fundamentele verandering van het sociale domein realiseren we een financieel 
duurzaam systeem.

7. Ontschotten van budgetten

We zijn verheugd dat u dit voorstel onderschrijft. We zijn van mening dat we door het 
ontschotten van de budgetten in staat zijn om slimme oplossingen ook financieel mogelijk te 
maken dwars door de verschillende budgetten heen. Slimme verbindingen die aansluiten bij 
ondersteuning en zorg die passen bij de vraag van de onze inwoners.

8. Monitoring van effecten

We zijn het met u eens dat dit onderwerp nog goed uitgewerkt moet worden. We willen met 
de gemeenteraad in gesprek over informatie/ monitoring die zij nodig heeft om te sturen. Bij 
de verdere ontwikkeling van een zinvol en effectief monitoringssysteem maken we graag 
gebruik van uw inbreng.

Tot hier onze reactie op uw advies. We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben 
en we nemen graag uw aanbod aan om actief betrokken te blijven bij de verdere 
ontwikkeling van de agenda.

Uw advies en onze reactie hierop wordt in afschrift doorgezonden naar de gemeenteraad en 
kan als extra informatie dienen voor de gemeenteraad bij het debat. Daarnaast hopen we 
dat u aanwezig kunt zijn op de debatavond 5 september, zodat u desgevraagd deel kunt 
nemen aan het debat. Na de debattafel wordt de notitie aangepast zoals we hierboven 
voorstellen in onze reactie.
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