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Geachte mevrouw Huisman-Mak, geachte leden van de Goudse Adviesraad Sociaal Domein, 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders dankt u voor het positieve advies dat uw adviesraad over het 
concept Regionaal kader maatschappelijke zorg 2017-2020 heeft uitgebracht.  
 
Onderstaand geven wij u een inhoudelijke reactie op uw advies.  
 
Reikwijdte 
U constateert dat uw achterban tevreden is over de samenwerking met de gemeente. Die open en 
constructieve houding hoor en ziet het college ook terug in het contact dat met alle organisaties die zich in 
de regio hard maken voor kwetsbare inwoners, zoals bijvoorbeeld aan tafel bij het bestuurlijk overleg 
maatschappelijke zorg.  
 
Advies 
U geeft aan dat de GASD de ambitie van het voorgestelde kader kan onderschrijven. Tegelijkertijd 
constateert u dat de insteek van het kader vooral financieel van aard is. Dat is zeker niet de boodschap die 
voor het regionaal kader beoogd wordt. Een beweging naar meer lokale oplossingen in de directe nabijheid 
van onze inwoners gaat per definitie over het centraal stellen van individuele behoeften en mogelijkheden en 
het organiseren van de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. Naar aanleiding van uw advies is het 
cliëntperspectief nog wat steviger neergezet onder hoofdstuk 3, het kader en in de overwegingen bij 
hoofdstuk 4.  

1. Bestuurlijk 
(1) U vraagt het college sterker regie te voeren op het verder ontwikkelen en verbeteren van de 

ketensamenwerking. In de evaluatie van het lopende kader is gezamenlijk geconstateerd dat het 
aanwijzen van een regiehouder (GGD) en het afspreken van spelregels alleen niet voldoende is om de 
beoogde integrale ketensamenwerking van de grond te krijgen. Het vraagt ook om een andere werkwijze 
en houding. Bij onder meer het project Jongeren onder dak blijkt dat het werkt om hele concrete, 
ingewikkelde casuïstiek gezamenlijk op te pakken. Leren integraal te werken door te doen, is daar het 
credo en daar willen we als college actief op sturen. In onder meer de pilots beschermd thuis wonen en 
complexe gezinssystemen bouwen we op die positieve ervaring voort.  
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(2) U adviseert het college bestuurlijk de leiding te nemen in de voorbereiding van de regio op een toekomst 
zonder centrumgemeente. Dat advies neemt het college ter harte. De intentie is om te komen tot een 
gezamenlijk overgangsplan. Gezien de huidige rol als centrumgemeente, ligt het voor de hand dat 
Gouda daarin een trekkersrol vervult. Om die reden volgen we ook nauwgezet de landelijke 
ontwikkelingen hierover.  

2. Beleidskader maatschappelijke zorg 
Algemeen  
(3) U stelt dat in het huidige voorstel onvoldoende zichtbaar is gemaakt hoe de evaluatie van het oude 

kader en de voorgestelde actielijnen en activiteiten zich tot elkaar verhouden. Naar aanleiding van uw 
terechte advies is hoofdstuk 4 aangepast.  

(4) U vraagt om een nadere concretisering van het kader. In het bestuurlijk overleg maatschappelijke zorg is 
hierover afgesproken om het kader abstract te houden en daarnaast elk jaar samen met de aanbieders, 
cliëntorganisaties en alle gemeenten in de regio een uitvoeringsplan op te stellen met nadere afspraken 
over tijdspad, verantwoordelijkheden en trekkers. In navolging van uw advies is bijlage 1 compacter 
geformuleerd. In de nieuwe opzet van bijlage 1 ligt het accent op de gezamenlijke doelen en resultaten. 
De activiteiten krijgen een plaats in het jaarlijks uitvoeringsprogramma.  

Cliëntperspectief 
(5) U adviseert het college om in de formulering van de doelstellingen en het beoogde resultaat, het 

cliëntperspectief meer centraal te stellen. De beoogde actielijnen zijn niet vanuit een bezuinigingsopgave 
ingegeven, maar vanuit een nadrukkelijke wens om ook kwetsbare inwoners zoveel mogelijk mee te 
laten doen. Naar aanleiding van uw advies is de formulering van de vier actielijnen aangepast zodat het 
cliëntperspectief meer tot zijn recht komt.  

Dagstructuur  
(6) In uw advies stelt u dat het onderwerp participatie onderbelicht is. Het college concludeert met u dat het 

belang van ‘participatie naar vermogen’ nog onvoldoende voor het voetlicht wordt gebracht. Er zijn al 
heel wat initiatieven (van laagdrempelige dagbesteding en cliëntinitiatieven zoals het Bruisnest). De 
uitdaging is om ervoor te zorgen dat ook kwetsbare inwoners daar gebruik van maken en ook zelf 
initiatieven gaan ontplooien. Ook wordt er op diverse plekken in de regio hard gewerkt aan de 
voorbereidingen om tot één werkproces voor alle vormen van arbeidsparticipatie te komen, inclusief de 
arbeidsmatige dagbesteding. Na de zomer wordt u in een bijpraatsessie nader geïnformeerd over de 
stand van zaken hieromtrent.  

Instroom, doorstroom, uitstroom 
(7) U geeft aan dat het financieel mogelijk moet blijven om in te stromen in beschermd wonen. Het college 

deelt uw mening. Eén van de beoogde doelstellingen van het kader is om ervoor te zorgen dat regionale 
voorzieningen zoals opvang en beschermd wonen beschikbaar blijven voor inwoners die dat nodig 
hebben. Daarnaast zal een deel van onze inwoners (waarschijnlijk in 2018) terecht kunnen in de Wet 
langdurige zorg.  

(8) U adviseert om begeleiding voor onbepaalde tijd mogelijk te laten blijven. Begeleiding is per definitie 
maatwerk. Er zijn altijd inwoners die hun leven lang een vorm van begeleiding aan huis nodig hebben, 
waar mogelijk in de vorm van geplande zorg, maar dat kan ook ongeplande of ongevraagde zorg zijn. 
Het blijft zaak om periodiek opnieuw het gesprek aan te gaan zodat ook in de begeleiding meebewogen 
kan worden (op - en afschalen) al naar gelang wat de inwoner op dat moment nodig heeft.  

(9) U adviseert op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om een sociaal netwerk te vormen rondom hen 
die meer zelfstandigheid aan kunnen, zoals naar voorbeeld van de Buurtcirkels. De Buurtcirkels staan 
zeker op het netvlies. Het college houdt zich ook aanbevolen voor andere vernieuwende initiatieven op 
dit vlak.  

(10) In uw advies stelt u het college voor ook op zoek te gaan naar goedkopere, alternatieve zorgmodellen 
voor beschermd wonen. Die beweging wordt zeker gemaakt. We denken dan onder andere aan het 
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verkennen van de mogelijkheden om verblijfsplaatsen om te klappen naar zelfstandige huur zodra dat 
voor cliënten haalbaar is.  

(11) U vraagt van het college de werelden van veiligheid en uitstroom uit beschermd wonen te integreren. 
Het college onderkent zeker het belang hiervan. Het gaat om het organiseren van een veilig vangnet in 
de wijk; niet alleen voor onze kwetsbare inwoners maar ook voor hun directe omgeving. Als ‘buurman 
Jan weer vreemd doet’, moeten buurtbewoners weten dat ze met hun melding, maar ook voor advies 
terecht kunnen bij het Meldpunt Zorg en Overlast (GGD). Naast de GGZ wijkteams en uiteraard de 
crisiszorg, spelen ook de sociaal teams hierin een steeds grotere rol. De politie werkt hierin nauw samen 
met deze partijen. Daarnaast wordt in de regio spoedig een opvang verwarde personen gerealiseerd.  

Opvangcapaciteit 
(12) In uw advies vraagt u het college geen voorzieningen af te bouwen zolang het alternatief er nog niet 

staat. Dat is ook niet de bedoeling. Afbouw van opvang- en beschermd wonen capaciteit is geen doel op 
zich, maar zou het resultaat moeten zijn van een beleid dat gericht is op het voorkomen van instroom en 
het mogelijk maken van uitstroom. Voor de korte termijn is onlangs nog besloten om de bekostiging van 
de tijdelijke extra opvangcapaciteit in de nachtopvang voor een jaar voort te zetten. Daarnaast start de 
jongerenopvang na de zomer. Van het afbouwen van (maatschappelijke) opvangcapaciteit is dus 
voorlopig geen sprake.  

Integrale en sluitende aanpak 
(13) U uit uw zorgen over de uitvoering van de beoogde integrale en sluitende aanpak en vraagt het college 

om haar regierol in deze op te pakken. Zoals ook al onder (1) is aangegeven, zien we als college een rol 
voor ons weggelegd in het sturen op ‘leren integraal te werken door te doen’. Dat credo is natuurlijk net 
zo goed van toepassing op de gemeentelijke organisatie. Op basis van concrete knelpunten en vragen 
bouwen we binnen de gemeentelijke organisatie en tussen de gemeentelijke afdelingen en externe 
partners aan kortere lijnen en betere afstemming. 

Zorg op maat 
(14) U vraagt het college om te overwegen sociaal teams ruimte voor maatwerk te bieden. Op kleine schaal 

gebeurt dat in Gouda al. De sociaal teams volwassenen hebben al beperkte financiële ruimte om op 

kleine schaal ‘maatwerk’ activiteiten voor de wijk en de inwoners te organiseren.  

(15) U adviseert het college om te kijken naar best practices in het armoedebeleid van andere gemeenten om 
de negatieve spiraal van schulden, uitkering en woonproblemen op te heffen. De begeleiding van 
jongeren met schulden vraagt om een integrale aanpak. Het college volgt de inspanningen van andere 
gemeenten met belangstelling, maar ziet ook dat in veel gevallen vooral maatwerk geboden is om te 
komen tot verbetering van het perspectief.  

(16) U stelt het college voor om een gedeelte van de gelden uit het sociaal domein onder te brengen in een 
flying squad pot voor het oplossen van acute problemen. Het college onderschrijft de noodzaak van een 
vorm van flexibel inzetbaar budget en komt in het kader van het armoedebeleid met een voorstel dat de 
hulpverlener in staat stelt een impasse in de hulpverlening te doorbreken. In Gouda is met de sociaal 
teams ook al een eerste stap in de door u voorgestelde richting gezet. Er wordt gewerkt aan 
werkafspraken om de doorlooptijden in gevallen van crises (lees hier ook jeugd 18+/-) drastisch te 
verkorten. Daarnaast wordt overwogen om de indicatievrije ruimte voor de sociaal teams uit te breiden.  

Inclusieve samenleving 
(17) In uw advies vraagt u van het college om vanuit de regierol een plan te ontwikkelen gericht op het 

toerusten van vrijwilligers om als maatschappelijk vangnet te kunnen functioneren. Het college staat 
positief tegenover dit voorstel. We staan open voor ideeën en goede voorbeelden voor de invulling 
hiervan.  
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3. Zorgen 
(18) U maakt zich zorgen over de aansluiting met de GGZ en dringt aan op een rol van de gemeente hierbij. 

In het bestuurlijk overleg met zorgverzekeraar VGZ is afgesproken om jaarlijks een werkagenda op te 
stellen. De ketenzorg GGZ zal daar nadrukkelijk onderdeel van uitmaken.  

(19) U adviseert het college om ook uitvoerende organisaties te betrekken bij de denktank verwarde 
personen. Diverse uitvoerende organisaties zoals Palier, de GGD HM en de GGZ Rivierduinen zijn 
reeds betrokken bij de totstandkoming van het regionale plan van aanpak verwarde personen.  

(20) U vraagt in uw advies om de outreachende functie van de sociaal teams steviger te verankeren bij de 
uitvoerders van de sociaal teams. Het college deelt uw mening dat de outreachende aanpak van de 
sociaal teams nog steviger verankerd kan worden. Eén van de projecten van de regionale transformatie 
agenda is het omvormen van de bemoeizorg. Dit gaat niet alleen over het opzetten van een bemoeizorg 
team in de regio, maar bijvoorbeeld ook over het maken van goede werkafspraken over outreachende 
zorg door de sociaal teams. Verder komt dit thema bijvoorbeeld ook terug bij de ambulantisering van de 
vrouwenopvang.  

(21) U vraagt van het college de aanpak van schuldenproblematiek voor cliënten in de opvang als prioriteit op 
te nemen in het nieuwe armoedebeleid. Het college realiseert zich dat de aanpak van schulden grote 
prioriteit heeft. Voor de gemeentelijke schuldhulpverlening zijn er geen wachttijden. Wachttijden kunnen 
ontstaan omdat eerst inkomen noodzakelijk is voordat een schuldenregeling getroffen kan worden. In het 
kader van het armoedebeleid wordt daarom gewerkt aan het verkorten van de procedure voor het 
verkrijgen van een briefadres, zodat een uitkering kan worden aangevraagd. Voor niet regelbare 
schulden kijken we samen met maatschappelijke partners naar alternatieve vormen van hulp bij 
schulden zodat toegewerkt kan worden naar stabilisatie van de schuldensituatie. Met de nota 
armoedebestrijding wordt u nader geïnformeerd over de Goudse aanpak van schulden en de omvorming 
naar een inclusieve schulddienstverlening. 

(22) U adviseert het college om een visie te ontwikkelen op de (na)zorg aan ex-gedetineerden met of zonder 
een psychische problematiek. De procesregie op de nazorg van ex-gedetineerden is in onze regio in 
handen van het Veiligheidshuis. Vanuit verschillende disciplines (onder meer de sociaal teams, Wmo, 
participatiewet, reclassering) wordt intensief samengewerkt om de ondersteuning aan ex-gedetineerden 
goed vorm te geven. Als gemeente hebben we op dit moment nog weinig grip op de toestroom van 
cliënten vanuit de forensische psychiatrie. Landelijke afspraken hierover zijn in de maak.  

 
 
Het college wilt u nogmaals bedanken voor uw tijdig en constructief advies.  
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
burgemeester en wethouders van Gouda, 
de wnd. secretaris,  de burgemeester, 
 
 
 
Drs. S. Meijs    Dr. M. Schoenmaker 
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1. Minuut 
E. Vink 
H. van Elzakker 
E. van de Zilver 


