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Visie op Samenleven 2020-2024

Projectgroep Visie

1 oktober 2019 ASDO

15 september 2019

10 september 2019

Soort advies: gevraagd of
ongevraagd

Doel van het advies

Samenvatting van het
advies

Context

Gevraagd.

Het doen van aanbevelingen naar aanleiding van de in
samenwerking met inwoners, organisaties, vrijwilligers,
verenigingen, ondernemers en gemeente tot stand gekomen
beleidsnotitie "Visie op Samenleven" gemeente
Ooststellingwerf.

De Adviesraad Sociaal Domein OoststelUngwerf heeft veel
waardering voor de inspanningen van de gemeente om in
nauwe samenwerking met de inwoners van Ooststellingwerf
te komen tot een invulling van een Visie op Samenleven met
een daaraan gekoppelde doelenboom als kern van de Visie.
Een enorme klus, waar ambtenaren en wethouders zich op
zeer positieve wijze voor hebben ingezet!
Echter, de transformatie van de visie naar concrete doelen,
meetinstrumenten en inspanningen, uit te werken in een
Programmaplan en deelprogramma's per opgave met daaraan
gekoppeld de financiële inzet, is voor de Adviesraad van groot
belang. Die vertaalslag is voor de Adviesraad het moment om
tot advisering te komen. In de huidige fase van Visie-vorming
beperken wij ons vooral tot het doen van een aantal
aanbevelingen.

Wij zien de ontwikkeling van een Visie op Samenleven als een
proces dat van onder op vorm krijgt. Een ingewikkeld proces
dat uiteindelijk moet leiden tot een vertaalslag naar een
Programmaplan en deelprogramma's per opgave.



Impact van de aanvraag
op de inwoners c.q.

specifieke doelgroep van
de gemeente
Ooststellingwerf

Overwegingen die tot het
advies leiden

De Visie op Samenleven bestrijkt het gehele Sociale Domein
en is van groot belang voor alle inwoners. Zij worden
betrokken bij de totstandkoming van de Visie. Echter, pas na
de vertaling in deelprogramma's is te overzien wat dit
concreet voor de inwoners, instellingen, etc. gaat
betekenen.

De beleidsnotitie "Visie op Samenleven" van 20 augustus 2019
is een fase in het proces dat uiteindelijk zijn vertaalslag krijgt
in het Sociaal Domein via deelprogramma's per opgave van
respectievelijk Meedoen, Samenleven, Gezondheid en Goed
Opgroeien. Wij richten ons hierna vooral op het doen van
aanbevelingen. De positie van het Gebiedsteam is in onze
reactie niet meegenomen. Wij wachten eerst het nieuwe
hoofdstuk over het Gebiedsteam af.

Adviezen aan het college
van B&W

1. Wij adviseren dat het College zo spoedig mogelijk, bij
voorkeur voor 1 november 2019, komt met een
vertaling van de Visie naar een Programmaplan en
deelprogramma's. Zeker van de wettelijke taken die
door de gemeente uitgevoerd moeten worden.

2. Wij adviseren het College om aandacht te blijven
houden voor het gevaar van overbelasting van
vrijwilligers en hun organisaties.

3. Wij adviseren het College om concreet aan te geven
hoe in het verloop van het proces het verdere tijdpad
eruit ziet.

4. Wij adviseren het college de regelgeving en aanvraag
procedures proportioneel aan de aanvraag te maken.
Kleine aanvraag, simpele en snelle procedure.

5. Wij vragen aandacht van het College voor de
communicatie met de inwoners, instellingen, etc. Het
is van groot belang om de inwoners ook in het verdere
verloop van het proces nauw te betrekken bij de
vertaling van de Visie naar de deelprogramma's per
Opgave. Er wordt nu gewerkt aan een
communicatieplan dat er naar onze mening bij
voorkeur voor 1 november 2019 moet liggen.



Aanbevelingen aan het
college van B&W

Opmerkingen ter zijde

6. Onze opmerkingen zoals verwoord in onze
aanbevelingen van 7 januari 2018 hebben nog steeds
niet aan waarde ingeboet. Graag blijven wij daarnaar
verwijzen.

7. De doelenboom is de kern van de Visie en beschrijft
veel goedbedoelde intenties waar iedereen het
waarschijnlijk over eens kan worden. Echter, je weet
niet welke doelen er ontbreken en daarmee huidige
goede uitvoeringsprojecten straks onmogelijk maken.
Voorkomen moet worden dat het kind met het
badwater wordt weggegooid. Je hebt zicht nodig op de
wisselwerking en vertaling naar activiteiten in
deelprogramma's. Pas in samenhang kunnen wij tot
een oordeel komen over de waarde van de
doelenboom. De doelenboom dient in wisselwerking
ruimte te bieden voor wijziging/aanpassing in de loop
van het proces van de vertaling naar deelprogramma's.

8. Wij attenderen het College op het gevaar dat als
doelen niet concreet vertaald kunnen worden -
ondersteund door meetinstrumenten en
prestatieafspraken- resultaatgericht werken uitblijft.

1. Het stickeren van de zwaarte van de doelen in de
doelenboom in het voortraject is niet door de
Adviesraad verricht, maar door enkele leden op
persoonlijke titel.

2. Oorspronkelijk zou eerst 1 Opgave breed worden
uitgewerkt, c.q. die rond het thema Armoede. Door
de keuze om het gehele terrein van het Sociaal
Domein, vertaald in 4 Opgaven, nader uit te werken
ontstaat het risico dat door de complexiteit van het
Sociaal Domein het totaaloverzicht dreigt te
verdwijnen.
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