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Ons is gevraagd een reactie te geven op de startnotitie. Deze notitie zien wij als een start om kaders 
te bepalen die nader uitgewerkt moet worden. Wij willen er nu al wel graag een paar opmerkingen 
over maken. In de gekozen uitgangspunten kunnen wij ons in grote lijnen vinden. 
 
Wij hopen dat de beleidsvisie concreet wordt. Wij onderschrijven dat in een koppeling tussen 
omgevingsvisie en sociaal domein het gevaar kan ontstaan dat de beleidsvoornemens te abstract  
worden en daardoor onvoldoende concreet.  Maar…. uiteindelijk gaat het er om hoe de burger het 
gemeentelijk beleid in zijn dagelijks leven ervaart. Dat is voor ons de essentie en dat moet duidelijk 
worden. 
 
De uitgangspunten die genoemd worden onderschrijven wij grotendeels maar wij zien ook dat er in 
mogelijke keuzes grote gevaren kunnen schuilen, bijvoorbeeld het digitaal meedoen in plaats van 
fysieke toegankelijkheid. Wij willen daar graag nog verder over meedenken. 
 
Verder blijven wij sceptisch als begrippen als zelfredzaamheid, zelfstandigheid en eigen kracht worden 
genoemd zonder dat die begrippen goed gedefinieerd worden.  
De hoofddoelstellingen van het huidige B2B zijn zo omschreven, maar wij zijn benieuwd wat hiervan 
tot nu toe de resultaten zijn. Vindt de gemeente dat op dit punt de laatste jaren vooruitgang is geboekt 
en waaruit blijkt dat? We kunnen niet keer op keer deze termen blijven gebruiken zonder duidelijk te 
hebben of het ook werkelijk tot resultaten leidt. Uit veel onderzoeken de laatste jaren is immers 
gebleken dat zelfredzaamheid en eigen kracht vaak minder groot is dan de gemeente hoopt.  
 
Wij vinden het terecht dat de ambities leidend zijn en niet de financiële positie van de gemeente. 
 
Om tot zo’n belangrijke integrale beleidsvisie te kunnen komen is het van belang, naast professionele 
partijen en vrijwilligers van burgerinitiatieven, ook belangengroepen en ervaringsdeskundigen bij de 
totstandkoming te betrekken. Pas dan kun je inclusief beleid goed ontwikkelen.  
 
Wij beseffen dat dit alles, gelet op de korte tijdspanne, nog een behoorlijke uitdaging is maar wij 
werken er graag aan mee! 
 
  
 


