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Geacht C ollege, 
 
De programmabegroting 2017-2020 en met name programma 2 geeft ons als Raad voor Sociaal 
Domein Duiven aanleiding om een ongevraagd advies te formuleren. 
 
Wij vinden de opmerking bij de externe ontwikkelingen “druk op de schaarser wordende middelen” 
vreemd. Immers, bij de jaarrekening 2015 onttrok de gemeenteraad op voorstel van uw C ollege van 
B&W 1 miljoen euro aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein en WMO om vervolgens dit bedrag 
toe te voegen aan de Algemene reserve. Een bedrag van € 1.100.000,- is vanuit de Algemene reserve 
gebruikt om het tekort van de vastgoedontwikkeling van het Vitaal C entrum te dekken. De Raad voor 
Sociaal Domein Duiven adviseerde toen deze maatregel ongedaan te maken en deze middelen te 
behouden voor het Sociaal Domein en de WMO. 
 
Natuurlijk weten wij dat een bestemmingsreserve niet aangewend mag worden om structurele 
kosten op te vangen en alleen gebruikt mag worden voor incidentele kosten. Echter, een 
bestemmingsreserve, inclusief de onttrokken 1 miljoen euro, geeft meer mogelijkheden om 
incidentele tekorten in de toekomst op te vangen. Zeker nu de accountant met betrekking tot het 
Sociaal Domein een oordeelonthouding heeft afgegeven, hetgeen mogelijk extra uitgaven tot gevolg 
kan hebben. Bovendien zal de Rijksoverheid de bezuinigingen op de budgetten van het Sociaal 
Domein in de komende jaren doorvoeren en daardoor zullen onzekerheden oproepen, zoals vermeld 
in onze brief van 3 juni 2016. De Raad voor Sociaal Domein Duiven adviseert om in de komende jaren 
geen onttrekkingen te doen uit de bestemmingsreserve Sociaal Domein en WMO en de overschotten 
toe te voegen aan deze bestemmingsreserve. Voor de argumenten hiervoor verwijzen wij u naar 
onze brief van 3 juni 2016. 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven is het C ollege van B&W erkentelijk voor het opnemen van een 
definitie inzake een vangnet in de toelichting van Programma 2 van de Programmabegroting 2017-
2020. Deze definitie geeft duidelijkheid over de inhoud en de grenzen naar zowel de gemeente als 
burgers en wat er onder dit vangnet wordt bedoeld. 
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Volledigheidshalve citeren wij deze definitie: 
“Er is een vangnet voor de inwoners die ondersteuning van derden nodig hebben om op eigen kracht 
het leven te organiseren en naar eigen kunnen te participeren. Voor deze kwetsbare inwoners 
behouden en versterken we de voorzieningen die het vangnet vormen. Het vangnet bestaat uit 
voorzieningen die niet als algemene, voorliggende voorzieningen worden geboden. Het vangnet 
bestaat uit voorzieningen die van overheidswege worden georganiseerd. Daar waar specialistische 
zorg nodig is, wordt deze ook geboden.” 
 
De beleidsdoelen c.q. speerpunten voor 2017, zoals geformuleerd in Programma 2 Maatschappij van 
de Programmabegroting 2017-2020 worden door de Raad voor Sociaal Domein Duiven volledig 
onderschreven te weten: 
 

 Het vergroten van verbinding en participatie: 

 een sluitende aanpak van zorg en ondersteuning van jeugd; 

 participatie van kwetsbare groepen; 

 actief verbinden. 

 Het versterken van het preventieve veld: 

 basisnetwerk in opbouw; 

 preventieve ondersteuning jeugd en hun ouders/verzorgers; 

 doorontwikkeling van het positief jeugdbeleid; 

 herijking subsidiebeleid. 

 Het versterken van het vangnet: 

 maatschappelijke verantwoordelijkheid voor huisvesting en ondersteuning Statushouders; 

 beleidsmatige visie op maatschappelijke voorzieningen. 

Echter, de Raad voor Sociaal Domein Duiven plaatst bij de financiering van de beleidsdoelen wel een 
aantal kanttekeningen: 

 Een aantal beleidsdoelen dienen uit bestaande middelen gefinancierd te worden. De Raad voor 

Sociaal Domein Duiven vraagt zich af of dit wel mogelijk is en/of er voldoende middelen 

vrijgemaakt kunnen worden. Immers, veranderingen van beleid kosten tijd en energie. Daarom 

adviseren wij het C ollege van B&W om voortdurend de vinger aan de pols te houden en daar waar 

het noodzakelijk is bij te sturen en eventueel tijdelijk extra middelen ter beschikking te stellen. 

 Wij onderschrijven het voornemen van het C ollege van B&W om de participatie van kwetsbare 

groepen zelf te realiseren onder het kopje Uitvoering Wet Banenafspraak in Programma 1 van de 

Programmabegroting 2017-2020. Het doel van de gemeente Duiven is om in 2023 6 à 7 banen 

voor mensen uit de doelgroepen te creëren.  

 De Raad voor Sociaal Domein Duiven vindt het inzetten van het incidentele bedrag van 

€ 350.000,- alleen in 2017 ter versterking van het basisnetwerk te weinig. Het ontwikkelen van 

een basisnetwerk is niet in een paar jaar gerealiseerd. Zoals de Raad voor Sociaal Domein Duiven 

al eerder stelde, kosten veranderingen van deze omvang veel tijd en energie. Daarnaast zullen er 

altijd kosten gemaakt worden voor de ontmoeting van burgers met elkaar. 

 Daarom adviseert de Raad voor Sociaal Domein Duiven het C ollege van B&W om voor de jaren 

2018-2020 een bedrag beschikbaar te stellen voor verdere ontwikkeling van het basisnetwerk, 

alsmede een structureel bedrag vrij te maken voor de ontmoetingsfunctie van het basisnetwerk. 



 
 

 De Raad voor Sociaal Domein Duiven adviseert het C ollege van B&W om bij het ontwikkelen van 

een beleidsmatige visie op maatschappelijke voorzieningen rekening te houden dat er een goede 

spreiding plaatsvindt voor Duiven, Loo en Groessen. De Raad voor Sociaal Domein Duiven is van 

mening dat Duiven Zuid thans onderbedeeld is. 

De Raad voor Sociaal Domein Duiven constateert nog steeds veel ambtelijk taalgebruik in de 
Programmabegroting 2017-2020 en vindt dat dit de leesbaarheid voor de burgers niet bevordert en 
adviseert het C ollege van B&W om in het vervolg meer aandacht te besteden aan het minimaliseren 
van het gebruik ambtelijke taal. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Raad voor Sociaal Domein Duiven 
 
 
 
 
J.P.M. Seijsener 
Voorzitter 
 
 


