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Secretariaat Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht 

E: marietteteunissen@zorgbelanginclusief.nl 
 
 
 
Sliedrecht, 11 februari 2022 
 
 
Betreft: analyse regeerakkoord 
 
 
Beste Nathalie, 
 
Hartelijk dank voor je vraag om input te geven op de analyse op het regeerakkoord vanuit 
gemeenteperspectief.  
 
Algemeen 
Het coalitieakkoord blinkt niet uit in een duidelijke, concrete, vernieuwende en veelomvattende 
strategie voor de komende jaren. Hierdoor is er nog teveel interpretatieruimte en ruimte in 
uitwerkingsstijd. Dit maakt het lastig om over diverse onderwerpen te adviseren.  
Hieronder onze visie over toe te passen toetsingskaders voor de komende jaren. 
 
Betrouwbare overheid met oog voor de menselijke maat 
Het coalitieakkoord wil een betrouwbare overheid met oog voor de menselijke maat. Uiteraard 
onderschrijven we dit van harte. In de notitie wordt ook vastgesteld dat dit nog weinig concreet 
wordt gemaakt en nog veel interpretatieruimte en ruimte in uitwerkingstijd bevatten. Wij vinden dit 
jammer omdat dit de kern raakt van alle onderdelen van het sociaal domein.  
Wij adviseren de gemeente continue het uitgangspunt van een betrouwbare overheid met oog voor 
de menselijke maat, te toetsen op zowel de regionale/lokale organisatiecultuur als op alle facetten 
van de uitvoering van het sociaal domein, om zo continue verbeteringen op dit vlak door te voeren. 
Wij vinden het van essentieel belang dat alle politieke partijen die in de gemeenteraad komen dit 
onderschrijven in hun verkiezingsprogramma en in de komende jaren een duidelijk kompas uit zullen 
zetten om dit te realiseren.  
Daar waar protocollen en bureaucratie de menselijke maat in de weg staan, is het noodzaak direct 
handelend op te treden zowel op lokaal, regionaal en landelijk niveau om deze protocollen aan te 
passen en/of de bureaucratie uit de weg te ruimen.  
 
Versterken bestaanszekerheid inclusief concrete maatregelen 
Wij vinden het een uitstekende zaak dat een aantal concrete maateregelen worden genomen om de 
bestaanszekerheid te versterken zodat er een zekere mate van stabiliteit voor de minima kan worden 
gerealiseerd. De vraag doet zich hierbij voor of het verfijnen van een eigen bijdrage voor 
huishoudelijke hulp niet leidt tot onnodige administratie en bureaucratie. Wij adviseren de 
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methodiek die de overheid hanteert inzake de kinderopvang toe te passen. Geen eigen bijdrage meer 
voor huishoudelijke hulp. Administratieve rompslomp en privacygevoelige controlemaatregelen 
worden hiermee voorkomen. 
 
Geen fundamentele herziening participatiewet 
Wij vinden dit echt een gemiste kans. Het blijft verbeteren in de marge. In diverse gesprekken met de 
gemeente hebben we ook aandacht gevraagd voor de schotten tussen de regelgeving en de toch wat 
zwaar ingerichte administratieve procedures die hiermee samenhangen. Dit leidt soms tot forse 
vertragingstijden in de afwikkeling en onbegrip bij cliënten waardoor het imago van betrouw- 
baarheid en menselijke maat een forse deuk oploopt. Wij verwachten dat in de komende jaren alle 
betrokken partijen verbetering zullen realiseren om deze situaties zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
Ontwikkelen naar werk 
We vinden het positief dat er meer ruimte wordt gecreëerd om mensen vanuit de bijstand toe leiden 
naar werk. We zijn benieuwd hoe de gemeente dit concreet wil gaan maken de aankomende jaren. 
 
Bouw van woningen 
De volgende passage spreekt ons aan ‘Speciale aandacht gaat uit naar de bouw van woningen voor 

starters, senioren en middeninkomens. Met het oog op de acute tekorten aan woningen voor 

studenten, spoedzoekers, arbeidsmigranten en daklozen is het streven om jaarlijks 15.000 tijdelijke 

woningen te bouwen en 15.000 eenheden extra te bereiken via transformatie van kantoren tot 

woningen. Het kabinet wil ook meer ruimte creëren voor alternatieve woonvormen en coöperatieve 

woonprojecten die door bewoners zelf worden ontwikkeld’. We vragen ons af waar beleidsmakers 

zich op baseren bij de ontwikkeling van de plannen. We zien regelmatig voorbeelden van woningen, 

tijdelijke woningen of woningeenheden waarbij we ons afvragen of de gelden goed besteed zijn. We 

zijn erg benieuwd naar de plannen wat dit betreft. 

Senioren en levensloopbestendige woningen 
Zoals hiervoor al aangegeven wordt er ingezet op meer seniorenwoningen en andere woonvormen, 
levensloopbestendige woningen, mantelzorg, digitale zorg, domotica en valpreventie. Dit thema is 
regelmatig onderwerp van gesprek geweest tussen de Adviesraad en de gemeente. Wij adviseren het 
kader continue en kritisch te toetsen op alle bouwplannen die de komende jaren in Sliedrecht zullen 
worden gerealiseerd. 
 
Zorgen voor ondersteuning 
Het zo lang mogelijk thuis wonen wordt gestimuleerd. We zien hier risico’s op meer eenzaamheid en 
nog groter beroep op mantelzorg.  
 
We zijn benieuwd hoe de gemeente met deze kabinetsplannen aan de slag gaat. Wanneer het 
concreter wordt, denken we hier graag weer in mee. 
 
Met vriendelijke groet namens de Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht,  
 
 

 
 
 
 

 
 
Piet de Keijzer, voorzitter   


