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Reactie op “Beleidsplan sociaal domein Brabantse Wal 
 

Geacht College, 
 
De Wmo Adviesraad heeft het beleidsplan Sociaal Domein Brabantse Wal 
doorgenomen. 
Wij hebben ons verdiept in de inhoud van het rapport en komen op basis 
hiervan tot de volgende inhoudelijke aandachtspunten, adviezen, vragen en 
aanbevelingen:  
 
Opbouw beleidsplan. 
Met betrekking tot de opbouw van het beleidsplan stellen wij voor een 

onderscheid te maken tussen missie en visie. De missie kan zijn: “Alle 

inwoners van Woensdrecht zijn in staat om mee te doen en bij te dragen aan 

de samenleving.  Het doel is dat inwoners met en voor elkaar bijdragen aan 

het welbevinden van een ieder’ 

In het beleidsplan worden een 7-tal beleidsterreinen opgesomd. Wij stellen 

voor de beoogde maatschappelijke effecten per beleidsterrein te benoemen 

i.p.v. wat hebben wij tot nu gedaan en wat willen bereiken enzovoorts. Vertaal 

deze naar SMART doelen en geef daarbij eventueel een korte toelichting. Nu 

is het vaag welk beleidsterrein onder welk hoofdstuk thuishoort. 

Voorts stellen wij voor monitoring op te nemen en zouden wij graag een 

tussentijdse evaluatie ingepland willen zien of doelen wel of niet zijn bereikt. 
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Wettelijk kader. 

Wij missen hier cliëntondersteuning. Gemeenten zijn vanuit de Wmo 

verantwoordelijk c.q. hebben de plicht om integrale onafhankelijke 

cliëntondersteuning te organiseren voor alle wetten in het sociaal domein. In 

het regeerakkoord is ook opgenomen dat er meer middelen beschikbaar 

komen voor de onafhankelijke cliëntondersteuning zoals deze is bedoeld. 

 In de notitie wordt wel verwezen naar de mogelijkheden van gebruik te maken 

van onafhankelijke cliëntondersteuning en dat er meer naar verwezen moet 

worden. Echter nog niet voor alle wetten is dit geregeld. Zo is er nog geen 

spraken van de aanwezigheid c.q. verwijzing naar cliëntondersteuning voor 

klanten van de ISD. Ook de regie voor wat betreft het opzetten en 

kwaliteitsbewaking van cliëntondersteuning dient te worden opgenomen.   

Tekstueel. 

Er ontbreken hier en daar wat woordjes, zoals op pagina 4 (Door de 

Participatiewet er vanaf 2015 geen nieuwe instroom meer in de sociale 

werkvoorziening, waar het woordje ‘is’ ontbreekt).  

Op dezelfde pagina bij de paragraaf 2.6 Inspraak en Advies staan ook een 

aantal taal- cq spellingsfouten:  

Door de grotere verantwoordelijkheden die bij de gemeenten zijn neergelegd 

hebben wij nog meer als dan in het verleden behoefte aan gevraagde en 

ongevraagde adviezen met betrekking tot het brede sociale domein. In 

Steenbergen en Woensdrecht zal gebruik worden gemaakt van de bestaande 

gemeentelijke adviesraden en klankbordgroepen bestaande uit 

maatschappelijk partners. In Bergen op Zoom zal een proces worden opgezet 

tot het komen van een adviesraad Sociaal Domein. Deze moet er uiterlijk 2e 

kwartaal van 2018 zijn. Meer dan eens wordt ipv meer dan gebruik gemaakt 

van meer als. Het verzoek is om hier consequent naar te kijken. Pagina 6: Het 

merendeel van de inwoners van onze gemeenten zijn is in staat om zelfstandig 

op volwaardige wijze deel te nemen aan de samenleving. (…) Dat houdt in dat 

we als gemeenten vertrouwen op de veerkracht en creativiteit van de 

inwoners, maar ook goed in te de gaten moeten houden wanneer inwoners 

hier niet toe in staat zijn.  

Inwoners vanuit de wettelijke taak die wij hebben zo goed als mogelijk 

ondersteund? Een zin die niet echt lekker loopt… En zo zijn er nog wel meer 

zinnen en woorden te vinden in de beleidsnota. 
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Aangeraden wordt de gehele beleidsnota nog één keer goed op ontbrekende 

woorden/leestekens (vraagtekens bij de vragen ‘Wat hebben we tot nu toe 

gedaan?, Wat gaat er goed en wat gaat er niet goed? en Wat willen we 

bereiken?’) en foutieve grammatica te checken. De beleidsnota is een 

visitekaartje, waarin taal-, grammaticale of spellingsfouten eigenlijk niet mogen 

voorkomen. Natuurlijk is dit een concept, maar ervaring leert dat dit soort 

fouten vaak ongemerkt in de officiële stukken blijven voortkomen als hier niet 

wordt op gelet. 

Beleidsplan niet compleet. 

Bij het opstellen van onze reactie op het beleidsplan waren de hoofstukken 

m.b.t. de financiën en samenvatting/actiepunten nog niet ingevuld. 

Vraag. 

Wij verzoeken u een reactie op onze voorstellen te geven of ze wel of niet 

worden betrokken bij het verder opstellen van het beleidsplan sociaal domein 

Brabantse Wal. 

Met vriendelijke groeten, 

 
Namens de Wmo Adviesraad 
 
 
Christ de Weert 
voorzitter 
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