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Advies op de uitgangspuntennotitie beleidsplan sociaal domein Brabantse Wal.  

 

 
Geacht College, 
 
Onlangs heeft u onze mening gevraagd betreffende de uitgangspuntennotitie 
beleidsplan sociaal domein Brabantse Wal. 
Wij hebben ons gebogen over de inhoud van deze uitgangspunten en komen 
op basis hiervan tot de volgende inhoudelijke aandachtspunten, adviezen en 
aanbevelingen:  
 
Algemeen:  
Het stuk suggereert dat 100.000 mensen met een arbeid beperking aan het 
werk moeten worden geholpen, wat zeer ambitieus overkomt voor de 
Brabantse Wal. Kennelijk zijn het landelijke cijfers waarbij wij de vertaalslag 
missen naar het voorgenomen beleid voor de drie gemeenten. Overigens 
wordt dit op meer onderdelen gemist in dit stuk.  
 
Uitgangspunten/speerpunten:  
Er worden veel uitgangspunten genoemd waarbij wij ons goed kunnen vinden. 
Jammer genoeg overheerst hierbij de vaagheid. Bijvoorbeeld bij dichtbij, wat 
zijn gebiedsgerichte steunpunten. Bij maatwerk wordt een gecreëerd vangnet 
genoemd zonder elders een nadere toelichting te vinden.  
Belangrijk is niet het aantal speerpunten maar de bepaling om het goed tot 
uitvoering te laten komen.  
Iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt verricht een tegenprestatie. Is 
zoiets haalbaar/uitvoerbaar en is de ISD hierbij betrokken?  
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We missen wel de concrete invulling van de “cliëntondersteuning” hoe deze 
in het beleidsplan zijn plaats krijgt. Hoe wordt dit georganiseerd en 
gefaciliteerd. Mensen mogen bij eigen kracht niet buiten de boot vallen.  
 
Volledigheid/toevoegingen:  
Bij de visie van de gemeente Woensdrecht wordt gesproken over maatwerk 
waarbij noodzakelijke ondersteuning wordt geboden door een samenhangend 
uitvoeringsnetwerk van partners onder regie van de gemeente.  
In dit stuk komt dit echter niet concreet aan de orde. Hoe wordt deze visie 
vorm gegeven, wie neemt de verantwoordelijkheid bij de uitvoering en is het 
inderdaad de gemeente die dit bewaakt? Wie grijpt tijdig in. Wie draagt zorg 
(controle) voor het bereiken van doelen zodat de zorg daadwerkelijk goed en 
tijdig bij de burger terecht komt!  
Wordt bij de verdere uitwerking ook de overige partners en bijvoorbeeld 
onderwijs betrokken bij de opstelling van de beleidsnota en vooral bij het 
uitvoeringsbeleid? 
Wij zien met belangstelling de conceptbeleidsnota tegemoet. Maar nog 
belangrijker vinden wij het uitvoeringsbeleid waar concreet wordt aangeven 
hoe regie en controle op de uitvoering plaatsvindt. 
 

 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de Wmo Adviesraad 
 
 
 
 
Christ de Weert 
voorzitter 
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