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Duiven, 20 augustus 2018 
 
Ons kenmerk : 052018/KS/HS/vf 
Betreft  : Zorgen over de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein in de 

  gemeente Duiven 
 
 
Geacht College, 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen binnen 
het Sociaal Domein. 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven constateert dat het vanaf de vakantieperiode in 2017 
tot en met heden erg stil is geworden binnen de beleidsontwikkeling en uitvoering van het 
Sociaal Domein. Veel ontwikkelingen zijn stil komen te liggen of hebben grote vertragingen 
opgelopen. 
 
1. Van de onderwerpen die vermeld zijn in de bijlage willen wij als Raad voor Sociaal Domein 

Duiven van het College van Burgemeester en Wethouder graag de status of stand van 

zaken weten. 

 

2. De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft begrepen dat er over het jaar 2017 een 

overschot is van 1,1 miljoen euro. De voorzitter van de VNG, de heer Jan van Zanen, heeft 

in zijn jaarrede tijdens het afgelopen VNG-congres in Maastricht gepleit voor het 

doorzetten van veranderingen door gemeenten en het nemen van 

verantwoordelijkheden voor de ontstane tekorten in het verleden door het kabinet. De 

heer Van Zanen verwees daarbij naar het rapport van de Raad voor het Openbaar 

Bestuur. 
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In de gemeente Duiven, een relatief kleine gemeente, is er geen sprake van een tekort, 
maar van een overschot op het Sociaal Domein. De gemeente heeft vanaf 2015 een 
overschot van ongeveer 3,9 miljoen opgebouwd. De vraag kan dan ook gesteld worden: Is 
het beleid te zuinig of te karig? De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft in het verleden 
diverse malen in het overleg met de wethouder aangegeven dat een herijking en 
verruiming van het beleid wenselijk is. 
 
Daarnaast heeft de Raad voor Sociaal Domein Duiven op verschillende terreinen advies 
gegeven, te weten 

• 17 maart 2015 over huishoudelijke hulp; 

• 13 mei 2016 over de uitgaven Sociaal Domein 2015; 

• 3 juni 2016 over de overheveling van de gelden – uitgaven Sociaal Domein 2015; 

• 12 mei 2016 over onafhankelijke cliëntondersteuning en ombudsman. 

 

Wij verzoeken het College om op korte termijn met een herijking van het beleid te 
komen. Op basis van signalen en contacten uit het netwerk moet hierbij ingezet worden 
op verruiming van het beleid, communicatie/informatie en preventie. Bij dit proces moet 
de Raad voor Sociaal Domein Duiven betrokken worden, zodat de Raad voor Sociaal 
Domein Duiven hierover kan communiceren met het netwerk. 

 
3. Gelet op de bovenstaande problematiek neemt de motivatie van de leden van de Raad 

voor Sociaal Domein af. De Raad voor Sociaal Domein Duiven wordt niet betrokken bij de 

beleidsontwikkeling; er wordt niet gereageerd op signalen en suggesties. Er worden geen 

adviezen meer gevraagd en er komen geen reacties op onze vragen c.q. ongevraagde 

adviezen. Daarnaast is de informatieverstrekking beneden peil. Deze situatie blijft maar 

voortduren en onzes inziens worden wij als een noodzakelijk kwaad gezien  

Van ons wordt veel verwacht, maar dan mogen wij ook veel van de gemeente verwachten, 
om de verwachtingen waar te kunnen maken. Zo hebben wij gevraagd om een overzicht van 
welke ambtenaar met welk beleidsterrein binnen het Sociaal Domein bezig is. Als reactie 
kregen wij het antwoord: Dit kunnen wij niet aanleveren, want dit verandert iedere dag. Zo 
ervaren wij dat opmerkingen over de uitvoering worden gezien als kritiek in plaats van 
positieve feedback en dit resulteert in een verdedigende houding van beleidsuitvoerenden. 
In de afgelopen twee maanden hebben twee leden van de Raad voor Sociaal Domein Duiven 
hun lidmaatschap opgezegd, deels uit frustratie over de houding en medewerking door de 
gemeente Duiven. Dit is een behoorlijke aderlating voor De Raad voor Sociaal Domein 
Duiven. 
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De Raad voor Sociaal Domein Duiven verzoekt het College van burgemeester en wethouders 

om aan te geven hoe zij de wijze van communicatie, het vroegtijdig betrekken van de Raad 

voor Sociaal Domein bij het proces rond beleidsvorming wil gaan verbeteren. 

 

Wij verzoeken het College van burgemeester en wethouders om op korte termijn klip en 
klaar antwoord te geven op hetgeen gevraagd is. Op basis van die reactie zal de Raad voor 
Sociaal Domein Duiven zich beraden op haar toekomst. 
 
Wij gaan ervan uit dat deze brief, conform de afspraken ook ter kennis wordt gesteld aan de 
gemeenteraad. 
 
Met vriendelijke groet, 
Raad voor Sociaal Domein Duiven 
 
 
 
J.P.M. Seijsener 
Voorzitter 
 
 
Bijlage: Lijst van onderwerpen 
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Bijlage  
 

− De startnotitie van het VN-verdrag 

− Dynamische Transformatieagenda 

− Opstellen en meedenken over monitoring van kwaliteitscriteria van het Sociaal Domein 

− De rol van de medewerker monitoring 

− Het instellen van een sociale ombudsman 

− Raad voor Sociaal Domein Duiven is niet betrokken geweest bij het ontwikkelen van het 

mantelzorgbeleid 

− Raad voor Sociaal Domein Duiven is niet betrokken geweest bij de ontwikkeling van het 

beleid rond ‘Activerend Werk’ 

− Geen advies gevraagd op het uiteindelijke mantelzorgbeleid 

− Ontwikkelingen van het Loket WWZ in de ambtelijke fusie  

− Uitblijven van een reactie op onze voordracht voor de benoeming van het lid voor de 

doelgroepen Jeugd en Ouderen. 
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