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Geacht College, Geachte leden van de Raad,
De laatste tijd bereiken ons diverse berichten en zorgen over de voorgenomen
bezuinigingen in het sociale domein. Een aantal daarvan zijn genuanceerd en een
aantal ook ongenuanceerd en gebaseerd op vooral emotionele argumenten. In ieder
geval schort het kennelijk aan een duidelijke communicatie hieromtrent.
In de komende Raadsvergadering liggen een 19 tal voorstellen voor om besparingen
te bereiken en een aantal quick wins in te boeken voor het komende jaar. Voor het
overgrote deel zijn deze voorstellen onvolledig of niet onderbouwd en zeker niet
afgewogen tegen een totaalpakket aan transparante keuzes en maatregelen, die
genomen gaan worden om tekorten op te vangen en zijn dus slechts ingegeven door
louter financiële motieven. Ook inzicht in de effecten hiervan ontbreekt
grotendeels.
Om genoemde redenen willen wij u voorstellen om besluitvorming over deze
bezuinigingen op te schorten en te bezien in het kader van een totale grondige en
integrale analyse en af te wegen in een toekomstige set van maatregelen, die
uiteindelijk moeten leiden tot een verantwoorde, goed onderbouwde en
transparante keuze, die recht doet aan het feit, dat iedereen mee moet kunnen
doen in Venray en op een adequate manier geholpen kan worden. We hebben
begrepen, dat daar nu een task force aan werkt. Wij zouden u willen adviseren om
het verwachte tekort over 2021 te definiëren als een soort taakstelling en af te
wachten wat er uit de genoemde analyse en maatregelen voortvloeit.
Wat ons betreft zouden de volgende zaken in de task force aan de orde moeten
komen:
● intake / keukentafelgesprek en indicatiestelling, waarbij een totaalbeeld van
de persoon en leefsituatie in beeld komt.
● een gestructureerde, efficiënte en effectieve uitvoering, waarbij benodigde
ambtelijke inzet, regelgeving en controle tegen het licht wordt gehouden.
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● open en transparante procedures en afspraken maken.
● een nog betere inzet van hulpverleners, coaches en begeleiders, die ook
“aanspreekbaar” zijn op hun prestaties.
● daar waar mogelijk gebruik maken van de aanwezige “steunsystemen”, zoals
familie, coaches, wijkteams e.d.
● een adequate inkoop van voorzieningen en activiteiten, waarbij
prestatieafspraken en toetsbare criteria worden vastgelegd met de
ingehuurde dienstverleners en uitvoerders.
● de mogelijkheden bezien van het genereren van meer inkomsten van het Rijk
en bekijken of andere diensten binnen de gemeentelijke begroting kunnen
bijdragen. Het gaat tenslotte over de kwaliteit van onze samenleving.
● een open, transparante en voor iedereen begrijpelijke communicatie
waarborgen.
Op bovenstaande wijze ontstaat er een goed afgewogen en beheersbaar pakket aan
maatregelen, diensten en voorzieningen voor de (meest) kwetsbare mensen in onze
Venrayse samenleving, die op bepaalde gebieden afhankelijk zijn van steun en hulp
van anderen en van de overheid. Uitgangspunt moet echter zijn, dat mensen zich
zoveel mogelijk zelf, eventueel met behulp van hun omgeving, en waar nodig door
de overheid, moeten kunnen redden. Daar waar dat niet kan moeten onze inwoners
kunnen rekenen op de nodige steun en hulp van ons en van onze overheid op weg
naar een nog inclusievere samenleving.
Indien gewenst kunnen wij als adviesraad, samen met eventueel mensen uit ons
netwerk en onze “schil” met u meedenken, waarbij wij onze ideeën en suggesties
graag met u willen delen.

met vriendelijke groet,
Adviesraad Sociaal Domein Venray
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