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Gemeente Duiven  
T.a.v. het C ollege van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 164 
6920 AA  DUIVEN 
 
 
Duiven, 15 augustus 2017 
 
Ons kenmerk: 102017/KS/WH/vf 
Betreft           : Advies over de concept notitie Dynamische Transformatie agenda 
 
 
Geacht C ollege, 
 
Op 12 juli 2017 heeft de Raad voor Sociaal Domein Duiven per mail van mevrouw L. Stelder, 
beleidsmedewerkster Sociaal Domein, het verzoek ontvangen tot het uitbrengen van een advies over 
de conceptnotitie Dynamische Transformatie agenda. 
 
Enkele leden van de Raad voor Sociaal Domein Duiven hebben deelgenomen aan het 
rondetafelgesprek op 27 juni 2017 over de notitie Dynamische Transformatie agenda. Het is jammer 
achteraf te moeten constateren dat niet alle suggesties en opmerkingen in de nu voorliggende 
notitie zijn verwerkt. Dat is de eerste valkuil ten aanzien van dit onderwerp (zie ook punt 1 en 4). 
 
Na lezing en bespreking vindt de Raad voor Sociaal Domein Duiven de notitie heel ambitieus.  
Wij hebben de volgende vragen en opmerkingen bij de notitie: 
 
1. Wij vragen ons af of het gemeentelijke apparaat al zover is. Zo ja, welke uitgangspunten zijn 

vastgelegd ten behoeve van de beleidsontwikkeling en uitvoering? Zo niet, wat moet er nog 
gebeuren? 

 
2. In de notitie wordt veel gesproken over eigen verantwoordelijkheid en in de kracht zetten. De 

Raad voor Sociaal Domein Duiven onderschrijft de Wmo-gedachte: mensen mee te laten doen 
naar vermogen en ondersteunen daar waar nodig. Wij hebben de laatste tijd de indruk dat deze 
gedachte doorslaat op grond van beheersmatige en financiële redenen. Het verlenen van goede 
en adequate zorg - daar waar nodig - dient het uitgangspunt te zijn in het kader van de mensen 
mee te laten doen naar vermogen. In onze samenleving is er een groep die goed in staat is om zelf 
oplossingen te bedenken en uit te voeren, een groep die bij het tot uitvoer brengen tijdelijk 
geholpen dient te worden en er is nog een groep die altijd hulp nodig zal hebben.  

 

• Blijft er voldoende aandacht voor de kwetsbaren, zij die het niet kunnen of nog niet durven 
en hoe wordt dat geborgd? 

mailto:info@rvsdd.nl


 
 
 Raad voor Sociaal Domein Duiven 
 Postbus 164 
 6920 AD  DUIVEN 
 info@rvsdd.nl 
 www.rvsdd.nl 
 
 
3. Op pagina 6 van de notitie Dynamische Transformatie agenda staat een Pyramide getekend en bij 

de toelichting 1ste lijn staat vermeld Laagdrempelige voorzieningen: Voor de mensen die 
ondersteuning nodig hebben, ontwikkelen we samen een laagdrempelig voorzieningenniveau en 
ondersteuningsvormen die zonder een keukentafelgesprek toegankelijk zijn, dicht in de buurt 
georganiseerd. 
 
• Wij vragen ons af, hoe komen vraag en het aanbod met elkaar in contact? Dit gaat niet 

vanzelf, hoe denkt het C ollege van Burgermeester en Wethouders dit te realiseren? 
 
Er wordt melding gemaakt van ontmoetingsmogelijkheden, plaatsen waar alle burgers van jong 
tot oud elkaar kunnen ontmoeten.  
 
• Zijn deze ontmoetingsmogelijkheden binnen de gemeente Duiven voldoende aanwezig en zo 

niet, wat gaat de gemeente Duiven aan deze situatie doen? 
 
4. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de vorming van de transformatie agenda, dit vraagt een andere 

manier van agendavorming voor beleid.  
 Het vraagt volgens de Raad voor Sociaal Domein Duiven ook een andere wijze van uitvoering en 

benadering van de instellingen en burgers. Hoe wordt een en ander gerealiseerd? 
 De Gemeente Duiven wil de transformatie agenda bereiken via de volgende werkprincipes: 

innoverend ontwikkelen, ruimte bieden voor kansen, samen ontwikkelen, verbinden, dwars 
denken en snel en flexibel handelen.  

 

• De Raad voor Sociaal Domein Duiven onderschrijft deze werkprincipes, maar vraagt zich wel 
af of alle medewerkers al zo ver zijn, zoals eerder in dit advies al aangegeven. 

 
5. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de maatschappelijke opgaven voor het sociaal domein.  
 De opsomming van de maatschappelijke opgaven: 
✓ Zelfstandig thuis wonen  
✓ Meedoen naar vermogen  
✓ Zelfredzaamheid naar vermogen 
✓ De basis op orde. 

 

• Wij adviseren het C ollege van Burgermeester en Wethouders de volgorde van 
maatschappelijke opgaven te wijzigen, omdat de Raad voor Sociaal Domein Duiven van 
mening is dat eerst de basis op orde dient te zijn.  

✓ De basis op orde  
✓ Zelfstandig thuis wonen  
✓ Meedoen naar vermogen 
✓ Zelfredzaamheid naar vermogen 
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• Daarnaast vindt de Raad voor Sociaal Domein Duiven de opsomming van ontwikkeling 
waarop de Gemeente Duiven aansluit bij de verdere uitwerking van de transformatie agenda 
niet getuigen van een innoverend en samen ontwikkelend karakter. De Raad voor Sociaal 
Domein Duiven vraagt zich dan ook af wat de resultaten van de Doorpakweken zijn en hoe 
deze verwerkt gaan worden in de beleidsopgave van de transformatie agenda. 

 
6. In deze notitie wordt vermeld dat de zorg in de toekomst onbetaalbaar wordt. Deze uitspraak 

wordt te vaak gedaan naar de mening van de Raad voor Sociaal Domein Duiven. Het is een vorm 
van bangmakerij en onnodig. De feiten zijn dat de gemeente Duiven in 2015 en 2016 een 
behoorlijk overschot had op het sociaal domein.  

 

• De Raad voor Sociaal Domen Duiven adviseert het C ollege van Burgermeester en 
Wethouders nadrukkelijk de passages nu en in de toekomst te schrappen of te zorgen voor 
een goede en zorgvuldige onderbouwing van deze bewering. 

 
7. De Raad voor Sociaal Domein Duiven onderschrijft het voornemen tot ontschotting van de 

budgetten, waardoor er ook financieel slimme verbindingen mogelijk worden gemaakt. 
 

• De Raad voor Sociaal Domein Duiven onderschrijft het voornemen tot ontschotting van de 
budgetten binnen het sociaal domein. 

8. Het voornemen om de sturing te laten plaatsvinden door monitoring op effecten onderschrijft de 
Raad voor Sociaal Domein Duiven. Wij plaatsen daar op dit moment wel een vraagteken bij, 
immers als je wilt monitoren op effecten, dien je vooraf een aantal doelstellingen te formuleren 
en die mist de Raad voor Sociaal Domein Duiven. 

 

• De Raad voor Sociaal Domein Duiven onderschrijft het voornemen om te monitoren op 
effecten, maar gelet op het feit dat op dit moment een beperkt instrumentarium beschikbaar 
is, wil de Raad voor Sociaal Domein Duiven betrokken worden bij de ontwikkeling hiervan. 

 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven geeft een positief advies over de notitie de Dynamische 
Transformatie agenda: 
 

• De Raad voor Sociaal Domein Duiven onderschrijft de werkprincipes; 

• De Raad voor Sociaal Domein Duiven onderschrijft het voornemen tot ontschotting van de 
budgetten binnen het Sociaal Domein; 

• De Raad voor Sociaal Domein Duiven onderschrijft het voornemen om te monitoren op effecten, 
maar gelet op het feit dat op dit moment een beperkt instrumentarium beschikbaar is, wil de 
Raad voor Sociaal Domein Duiven betrokken worden bij de ontwikkeling hiervan; 
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• Wij adviseren het C ollege van Burgermeester en Wethouders de volgorde van maatschappelijke 
opgaven te wijzigen, omdat de Raad voor Sociaal Domein Duiven van mening is dat eerst de basis 
op orde dient te zijn. 

  
Wij verzoeken het C ollege van Burgermeester en Wethouders de vragen te beantwoorden en de 
opmerkingen te verwerken in de definitieve notitie.  
 
Graag blijven wij betrokken bij de verdere uitwerking en ontwikkeling van de Dynamische 
Transformatie agenda. 
 
Met vriendelijke groeten,  
Raad voor Sociaal Domein Duiven  
 
 
 
 
J.P.M. Seijsener 
Voorzitter 
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