Sociaal Domein Raad Nijkerk

Samen aanzet

Op 29 september 2016 is de Sociaal Domein Raad Nijkerk van start gegaan. Deze raad is
in de plaats gekomen van de WMO-adviesraad en de commissie cliëntenparticipatie Wet
werk en bijstand.
Voor deze raad is door het college van burgemeester en wethouders op korte termijn een
reglement vastgesteld. Na een jaar wordt dit reglement geëvalueerd en zonodig bijgesteld.
De start van deze nieuwe raad heeft plaats gevonden op het moment dat de Nijkerkse
samenleving druk bezig is om aan de door de gemeenteraad opgestarte Dialoog 'Samen aan
zet' handen en voeten te geven. In deze dialoog kan de Nijkerkse samenleving aangeven
wat men belangrijk vindt in de gemeente. Inwoners, bedrijven en vertegenwoordigers van
verenigingen en instellingen geven ook aan welke dingen beter kunnen. Tenslotte kunnen zij
zich ook uitspreken over de rolverdeling tussen de samenleving en de gemeente. Veel
belangrijke onderwerpen zijn binnen de Dialoog verdeeld over vijf clusters t.w. de clusters
Leefstijl (1), Economie en bedrijfsomgeving (2), Veiligheid en handhaving (3), Wonen en
woonomgeving (4) en Sociaal Domein (5).
Met de volgende taakvelden gaat de Sociaal Domein Raad aan de slag. Maar dit zal regelmatig
veranderen als er nieuwe taken bijkomen of deze taken al worden uitgevoerd.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

beschermd wonen/ggz/veiligheid
individuele voorzieningen en monitoring
(schuld)preventie en regelingen
vervoer. Jeugd en (jeugd)gezondheid
toegang en maatwerk voorzieningen
informatievoorziening en vrijwillige inzet
overkoepelende participatie en doorontwikkeling

Hierbij wil de Sociaal Domein Raad de volgende functies vervullen:
a) Signalerende functie (via contacten met de zorgafnemers/clientenraden e.d. verder te
noemen de achterban )
b) Klankbordfunctie voor gemeente en inwoners. (vroegtijdig participeren, meedenken)
c) Gevraagd maar ook ongevraagd advies uitbrengen op grond van signalen uit de
samenleving
d) Toetsende functie (via duidelijke monitoring van de resultaten)
e) Participatie in de hiervoor genoemde dialooggroepen door signalen vanuit de achterban
in te brengen en ook te benutten om haar taak en rollen verder in te vullen.
Een belangrijke vraag is welke ruimte, na de afronding van de onder e genoemde dialoog, de
Sociaal Domein Raad krijgt om deze functies op de genoemde taakvelden te gaan vervullen. De
leden van de nieuwe adviesraad gaan er vanuit dat zowel het college als de Nijkerkse
samenleving de Sociaal Domein Raad als een belangrijk participatie/ en adviesorgaan blijft zien.
Vanuit die optiek heeft de nieuwe adviesraad besloten voortvarend met de haar opgedragen
taakvelden aan de slag te gaan en wil een brug slaan naar de samenleving en heel specifiek de
inwoners die zorg nodig hebben.
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Deze keus is niet vrijblijvend. Deze voortvarende insteek kan alleen slagen als de betrokken
partijen gezamenlijk hier voor gaan (de verantwoordelijke leden van het college, de betreffende
ambtelijke medewerkers en alle leden van de nieuwe raad). Geschikt, beschikbaar, vroegtijdige
betrokkenheid en wederkerigheid zijn hierbij kernwaarden
Deze insteek, deze houding is ten opzichte van de tot op heden gevolgde werkwijze van de
adviesraad en commissie een hele omslag. Bestuur, ambtelijke medewerkers en de
adviesraad/commissie hebben -dikwijls noodgedwongen- los van elkaar geopereerd. En dat
willen we binnen Samen Nijkerk niet meer. We gaan dit anders doen! Daar gaan alle betrokken
partijen voor.
In die geest hebben de aanwezige bestuurders/leden/medewerkers zich op 29 september in
een startsessie uitgesproken. Aan hen die niet bij deze startbijeenkomst aanwezig konden zijn
zal ook deze inspanning worden gevraagd.
Voor het slagen van dit commitment zijn vier zaken essentieel t.w.:
a) de overall processturing goed wordt verankerd.
I. Bestuurlijk komt deze te liggen bij de wethouder Wet Maatschappelijke Ontwikkeling
en Welzijn.
II. Binnen de Sociaal Domeinraad nemen de voorzitter en secretaris deze sturing voor `
hun rekening.
b) er komt een periodiek overleg (wederkerig karakter|) tussen de “aandacht
functionarissen” binnen de raad met de verantwoordelijke ambtelijke medewerkers. De
29e september zijn daar duidelijke afspraken over gemaakt. Zie het betreffende verslag.
Per taakveld komt er een dynamische namenlijst.
c) er wordt ingezet op een gefaseerd op te bouwen periodiekoverleg met de achterban
d) kan men dit commitment (op termijn) niet waar maken dan moeten we daarover naar
elkaar eerlijk zijn en moeten de nodig keuzes worden gemaakt.
Vastgesteld in de bijeenkomst van de Sociaal Domein Raad op 30 maart 2017.
Ondertekenen door:
Namens het College van Burgemeester en Wethouders
Mevrouw M.L.C. Klein-Schuurs, wethouder

Namens de leden van de Sociaal Domein Raad Nijkerk
E.Wulfsen, voorzitter
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