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Sliedrecht, 16 augustus 2022 
Betreft: Reactie Hoofdlijnenakkoord 2022-2026 
 
 
Geachte heer Paas, 
 
Hartelijk dank voor uw uitnodiging te reageren op het Hoofdlijnenakkoord 2022-2026. Goed om te 
constateren dat de brede consensus in de gemeenteraad over de hoofdopgaven en de belangrijkste 
uitgangspunten voor de oplossingsrichtingen de coalitie uitgaat van een zo open mogelijk akkoord op 
hoofdlijnen. Dit heeft als groot voordeel dat voldoende flexibiliteit kan worden ingebouwd voor 
herijking van de kaders als de situatie daarom vraagt.  
 
Fijn om vast te stellen dat in het Akkoord staat vermeld dat de gemeente Sliedrecht er is voor haar 
inwoners. Dit vraagt om een betrokken, meedenkende houding waarin inwoner, ondernemer of 
maatschappelijke organisatie centraal staat. Gezien bovengenoemde uitgangspunten willen wij dit 
Akkoord in de volgende actuele maatschappelijke context plaatsen. 
 
Integrale benadering, zelfredzaamheid en overbelasting 

• Kwetsbare inwoners hebben vaak meerdere sociale problemen. Een integrale benadering is 
dus noodzakelijk. We adviseren u bij de uitwerking van dit Akkoord aan te geven wat u onder 
‘kwetsbaar’ verstaat.  

• Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat de overheid de 
zelfredzaamheid van de kwetsbare inwoner en het vangnet van zijn omgeving heeft 
overschat. Er is een te optimistische kijk op de mogelijkheden van mantelzorgers en de 
ondersteuning van het sociale netwerk.  

• Veel mantelzorgers zijn overbelast en de bereidheid om mantelzorger te zijn staat onder 
druk.  

• Sliedrecht heeft een sterke sociale infrastructuur. Sliedrecht is met trots een zorgdorp. U 
vindt dat dit zo moet blijven. Natuurlijk zijn we het  hiermee eens. Wel geven wij aan dat het 
zorgen voor elkaar zijn grenzen heeft bereikt. Het versterken van de sociale infrastructuur en 
aanvullende ondersteuning zijn onvermijdelijk. Bestrijden van eenzaamheid hoort hier 
volgens ons ook bij.  
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Armoedebestrijding 
De financiële situatie van de kwetsbare inwoner verergert in een rap tempo door hoge inflatiecijfers 
en absurd hoge energieprijzen. De impact is het grootst op de inwoners die hier al heel erg last 
hebben. Dit klemt temeer gezien onze visie dat het zorgen voor elkaar zijn grenzen heeft bereikt. 
Extra inspanningen op het gebied van armoedebestrijding zijn de komende jaren naar onze mening 
een must. 
 
Jeugd in Sliedrecht 
In het Akkoord is naar ons idee weinig aandacht voor jeugd, alleen in het kader van preventie:  
“We gaan voor een actieve inzet op preventie, het terugdringen van drugsgebruik onder jongeren en 

een stevige aanpak van handel en gebruik van harddrugs en andere verdovende middelen” (2de 

alinea p.6). We ondersteunen deze ambitie van harte, maar we hadden verwacht dat er ook 

aandacht zou zijn voor nul uithuisplaatsingen of de wachtlijsten in de jeugdhulp. 

Personeelstekorten 
Tegelijkertijd zien we door personeelstekorten een probleem bij zorginhoudelijke ondersteuning 
ontstaan Sommige noodzakelijk hulp kan niet worden verleend. Een treffend voorbeeld is het feit dat 
Stroomlijn niet in staat is alle inwoners die hiervoor in aanmerking komen van juist en tijdig vervoer 
te voorzien.  Dit personeelstekort heeft ook zijn effecten op vernieuwing, veranderingen in de 
organisatie en het dienstverleningsniveau waar in het Akkoord vanuit wordt gegaan.   
Wij vinden het van essentieel belang dat bij het samenstellen van het werkprogramma rekening 
wordt gehouden met bovengenoemde ontwikkelingen. Wij stellen het zeer op prijs dat de 
Adviesraad bij het concept werkprogramma en bij schakelmomenten (momenten van herijking van 
kaders zoals planning, budget en beoogd resultaat) tijdig in staat wordt gesteld hierover een advies 
te geven.   
 
Regionale samenwerking 
Wat ons betreft moet de GR Sociaal geen macht maar een kracht worden in de Drechtsteden.  
Samenwerking heeft zeker meerwaarde, maar het moet beheersbaar blijven en niet verlammend 
werken. 
 
Vragen 
Daarnaast roept het Akkoord een aantal vagen bij ons op. 
Sociale domein koppelen aan het fysieke domein: onder het kopje Hoofdlijnen (p.2) geeft u aan ‘We 
koppelen de maatschappelijke opgaven vanuit het sociaal domein aan het fysieke domein’. Wat 
moeten we ons hierbij voorstellen? 
 
De economische situatie: onder het kopje Sociaal Sliedrecht (p.3-4) geeft u aan ‘De sociaal 
economische situatie is kwetsbaarder dan gemiddeld in Nederland’. We willen graag weten wat hier 
precies mee wordt bedoeld en wat de oorzaak is (zodat hier sturing op kan worden gezet). 
 
Kwetsbare groepen: onder het kopje Sociaal Sliedrecht (p.4, 1e alinea) geeft u aan ‘We zetten in op 
het versterken van structuur van de sociale structuur, armoedebestrijding en werkgelegenheid voor 
kwetsbare groepen’. Blijkbaar wordt de oplossing gezocht in het programma ruimtelijke vernieuwing. 
We zijn nieuwsgierig naar wat dan bedoeld wordt met ‘deze aanpak dient als kader binnen het 
sociale domein en voor een scherpe positie binnen de regionale samenwerkingsverbanden’. Wordt 
de verheldering (op deze wel heel algemene bewoordingen) geconcretiseerd in de begroting en hoe 
dan? 
 
Stijgende zorgkosten: onder het kopje Sociaal Sliedrecht (p.4, 2de alinea) worden de stijgende 
zorgkosten aangehaald als aandachtspunt en dat hiervoor nieuwe oplossingen worden gevraagd. 
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Kunt u aangeven wat hier precies bedoeld wordt ? En hoe kan worden vastgesteld of het beleid 
effectief is? 
 
Kunt u op 29 augustus op bovenstaande vragen ingaan? 
 
Wat wilt u bereiken/monitoren 
We adviseren u in het werkprogramma onderwerpen/projecten specifiek te beschrijven met de 
resultaten die u wilt bereiken en daar een planning bij op te nemen, dan kunnen we met elkaar de 
voortgang bewaken: Wat is het probleem, hoe willen we dit terugdringen/oplossen en wanneer 
kijken we of we of we hier succesvol in zijn. 
 
Rol van de Adviesraad 
Vanuit de Adviesraad denken we weer graag met u mee en zeker vanaf het eerste idee. We vinden 
het jammer dat we niet genoemd zijn in het Akkoord. We zijn bij uitstek de organisatie die vanuit 
inwonersperspectief met u mee kan denken. U geeft aan dat u begint met het opstellen van het 
werkprogramma waarin wordt aangegeven welke concrete stappen er gezet gaan worden. Hier zijn 
we blij mee. Zoals gezegd denken we hier ook graag in mee.  
 
Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen zoals hoge inflatie, hoge energieprijzen, 
toenemende armoede en risico op schulden, de personeelsschaarste en dergelijke zullen wij ons 
scherp positioneren op het uitgangspunt van een betrouwbare overheid en het toepassen van de 
menselijke maat. Hierbij staat het belang van de inwoner voorop en als de situatie daarom vraagt, 
niet onverkort protocollen en/of regels worden toegepast. Bij het beoordelen van beleidstukken, 
uitvoeringsprogramma’s en updates zullen wij deze positionering meenemen. 
 
Op 29 augustus a.s. gaan we hierover graag met u in gesprek. 
 
Met vriendelijke groet namens de Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht,  
 

 
 
 

 
 
Piet de Keijzer, voorzitter 
 
 
Cc Nathalie Klomp-Siebeling 
 
 


