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 Geachte leden van de participatieraad, 
 
Op 20 november 2018 hebben wij u gevraagd advies uit te brengen op het Integraal 
Beleidsplan Sociaal domein 2019 - 2022. Op 9 januari 2019 hebben wij uw advies 
ontvangen, waarvoor dank. De participatieraad heeft tevens op de bijeenkomsten van 20 
september en 4 oktober 2018 haar stem laten horen en een bijdrage geleverd aan de 
vorming van het Integraal Beleidsplan Sociaal domein 2019 - 2022. Het college heeft 
kennis genomen van uw advies en deze voor zover mogelijk verwerkt in het Integraal 
Beleidsplan. 
 
 
Uitleg advies 
Hieronder gaan we in op uw advies en geven we antwoord op uw vragen: 

1. Signalen: u geeft aan de expliciete benoeming van de integrale rol van de 
consulenten van WIJZ als “spin in het web” in het beleidsplan te missen.  
Wij hebben uw advies hierin overgenomen en een zin opgenomen op pagina 6, 
de 2e alinea onder ‘integrale toegang- laagdrempelig en vraaggericht’; 

2. U adviseert de bezuinigingsopgave waarmee gemeenten te maken hebben te 
benoemen in het beleidsplan:  
wij hebben uw advies hierin overgenomen. In de inleiding van het beleidsplan 
hebben we onder de 3de alinea aangegeven dat de budgetten van het sociaal 
domein onder druk staan. 

3. Algemeen: u geeft aan dat dit plan een richtinggevende visie bevat met open 
eindjes waardoor er ruimte wordt gecreëerd voor initiatieven en het leveren van 
maatwerk.  
Wij zijn verheugd dat uw de visie uit het beleidsplan omarmt. Daarnaast geeft u 
ook aan vragen te hebben over het “hoe”, dat wil zeggen hoe de ontwikkelopgave, 
processen, dienstverlening en activiteiten concreet worden uitgewerkt. Dit zijn 
mooie vragen waar, na vaststelling van het Integraal Beleidsplan, door de 
gemeenteraad uitwerking aan zal worden gegeven. We gaan een meerjarig 
uitvoeringsplan ontwikkelen. In dit plan zullen we de doelen en resultaten 
vastleggen. We koppelen dit aan de P&C cyclus (Planning en Control). Ook zal er 
uitwerking gegeven worden aan de programmatische sturing. Omdat we na 



vaststelling van het beleidsplan deze vragen verder gaan uitwerken hebben we 
het Beleidsplan op deze punten niet aangepast. 

4. In uw advies geeft u aan dat het beleidsplan meerdere wetten vervangt en dat u 
de ‘haakjes’ naar de vorige beleidsplannen mist.  
Het beleidsplan vervangt de wetten niet. In het beleidsplan hebben we integraal 
beleid ontwikkeld waardoor de beleidsnota’s met betrekking tot de Participatiewet, 
Jeugdwet en de Wmo komen te vervallen. Op pagina 3 onder leeswijzer 2e alinea 
hebben we de zin hierop aangepast.  

5. Inhoudelijk: Ten aanzien van de toegang geeft u aan signalen te ontvangen dat 
de toegang niet altijd toegankelijk is en er niet altijd maatwerk wordt geleverd. U 
vraagt hoe er onafhankelijk integraal genoeg wordt gestuurd op de kwaliteit van 
de dienstverlening van WIJZ.  
De integraal consulenten zijn hier uitgebreid op getraind/geschoold. Daarnaast 
vindt collegiale toetsing en intervisie plaats. De kwaliteitsmedewerker toetst 
steekproefsgewijs de kwaliteit van het geleverde werk van medewerkers. Ook 
halen we informatie uit de cliëntervaringsonderzoeken en de klachtenregeling. 
Daarbij worden we tevens gevoed vanuit signalen uit ons netwerk (aanbieders, 
scholen, huisartsen, enz.). 

6. U vraagt waar en hoe de wederkerigheid met betrekking tot de samenwerking met 
huisartsen en scholen geborgd is en hoe dit gemeten wordt.  
Dit wordt gemeten op basis van de samenwerkingsafspraken en de monitor 
sociaal domein. 

7. U vraagt of de signalen die uit de bijeenkomsten van 20 september en 4 oktober 
naar voren zijn gekomen, waarbij aangegeven werd dat bepaalde zaken niet 
zichtbaar zijn georganiseerd, hebben geleid tot aanpassingen.  
Daar waar wij signalen hebben ontvangen zijn we met de instellingen in gesprek 
gegaan. Tot nog toe hebben de signalen niet geleid tot aanpassingen in het 
Beleidsplan. 

8. Gespecialiseerde hulp: U vraagt waar en hoe we de integrale aanpak borgen en u 
mist de aansluiting naar de doelgroep 18-23 jaar.  
Op basis van een casus wordt bepaald welke voorziening het beste past. In 
regionaal verband onderzoeken we voor deze casuïstiek goedkopere 
ondersteuningsvormen als alternatief voor duurdere maatwerkvoorzieningen. Dit 
geldt ook voor de doelgroep 18-23 jaar.  

9. Het versterken van opdrachtgeverschap: u vraagt zich af hoe de gemeente haar 
regierol moet oppakken. 
Voor antwoord op deze vraag verwijzen we u naar het antwoord op vraag 3.  

10. Een arbeidsmarkt voor iedereen: u vraagt hoe vanuit de Participatiewet wordt 
georganiseerd en geborgd dat mensen vanuit hun kwaliteiten kunnen 
doorstromen naar de arbeidsmarkt. Hoe wordt de doorstroming vanuit de 
algemene (gesubsidieerde) voorzieningen naar de reguliere arbeidsmarkt 
georganiseerd en geborgd?  
De borging van doorstroming vindt plaats door de inzet van integraal consulenten. 
Zij begeleiden individueel de cliënten en bieden trajecten aan die bij voorkeur 
leiden tot betaald werk of betaald werk met een loonkostensubsidie. Dat kan ook 
parttime zijn.  
Als betaald werk niet mogelijk is, vindt begeleiding plaats gericht op 
vrijwilligerswerk of (arbeidsmatige) dagbesteding. Telkens wordt, in overleg met 
de cliënt, gekeken wat maximaal haalbaar is en wat past bij de cliënt.  

 
 
Besluitvorming 
Het college van B&W legt het Integraal Beleidsplan Sociaal domein 2019-2022 naar 
verwachting op 12 maart 2019 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. 
 
 
 



 
 
 
Hoogachtend, 
 
het college van burgemeester en wethouders van Losser, 
namens deze, 
het hoofd van de afdeling Beleid, Strategie en Projecten, 
 
 
 
 
 
 
 
ing. S.J.G.B. Hagen-Kroeze  
 
 
 

 
 


