Aan het College van B & W
Van de gemeente Smallingerland,
Gauke Boelensstraat 2,
9203 RM Drachten.

Onderwerp: Ongevraagd advies Perspectiefnota 2018 – 2021 .
Datum: 4 juli 2017.

Geacht College,
De cliëntenraad is verheugd, dat de alfahulpen per l juli 2018 in loondienst komen en gewoon
kunnen werken volgens de geldende cao.
De cliëntenraad vindt het positief, ook al is het wettelijk geregeld, dat er vanaf 2018 een functionaris
gegevensbescherming wordt aangesteld. De cliëntenraad adviseert na te gaan of deze functionaris
ook breder zou kunnen functioneren voor de gemeente, n.l. als ombudsman/vrouw. Dit zou
volgens de cliëntenraad onderzocht kunnen worden.
De cliëntenraad vindt het positief dat extra middelen uitgetrokken worden voor de opleiding van het
personeel. Gelet op het feit dat de gemeente nog onder het gemiddelde zit voor wat landelijk als
norm geldt, adviseert de cliëntenraad vast te leggen dat gestreefd wordt naar het landelijke
gemiddelde. Immers, zo stelt u terecht, dat goed opgeleid personeel een noodzakelijke voorwaarde
is voor een goede bedrijfsvoering. De cliëntenraad vindt het ook noodzakelijk voor de goede
dienstbaarheid van de gemeente, zeker op het gebied van het Sociaal domein.
In de perspectiefnota wordt, niet ten onrechte, veel aandacht besteed aan het Sociaal domein.
Immers in het Sociaal domein gaat het altijd om mensen, die op de één of andere manier niet in staat
zijn alles zelf te kunnen regelen, maar de gemeente nodig hebben voor hun welzijn. In de nota wordt
een aantal keren gesproken over kosten reductie, met het doel uiteindelijk budgetair neutraal uit te
komen voor het Sociaal domein. Het meest verstrekkend is de door de gemeenteraad aangenomen
motie van 5 juli 2016:

“De gemeenteraad van Smallingerland, in vergadering bijeen roept het College op, de
bezuinigingsdoelstelling van het Sociaal Domein aan te passen van 4 miljoen euro naar 5,5 miljoen
euro in 2020, waarmee het gehele tekort op dit dossier verdwijnt”.
De cliëntenraad is van mening dat het niet mogelijk is, omdat mogelijke prognoses niet altijd
uitkomen. Het aantal uitkeringen is niet naar beneden gegaan ondanks de steeds genoemde
positieve economische ontwikkelingen.
Daarbij komt dat de cliëntenraad onvoldoende vindt aangegeven welke plannen hiervoor zijn. Zij zou
daarbij gaarne betrokken willen worden.
Er wordt in dit verband gesproken over een nieuw administratief systeem, dat gericht zal zijn om
goed in beeld te krijgen van de problemen van de zorgvragers , teneinde dit in goede banen te
leiden. Voor de cliëntenraad is onvoldoende zichtbaar hoe dit ten voordele van de zorgvragers is, of
is dit uitsluitend bedoeld als verbetering voor de bedrijfsvoering?
De cliëntenraad vraagt zich af welke consequenties de herstructurering van Caparis hebben op het
Sociaal Domein. In de herstructureringsnota worden 3 scenario’s aangegeven. Elk van deze scenario’s
zal een andere consequentie hebben. Is daar in deze perspectiefnota voldoende rekening gehouden?
Vallen mogelijke tekorten niet in het Sociaal Domein, of worden deze dan uit de “algemene “
middelen gefinancierd.
Tot slot wil de cliëntenraad opmerken, dat er niets expliciet is opgenomen over armoede bestrijding.
De cliëntenraad denkt dat de kloof tussen arm en rijk verder zal toenemen, ondanks de economische
groei. De cliëntenraad adviseert om in de perspectiefnota hier alsnog aandacht aan te besteden.

Met vriendelijke groet,
Namens de cliëntenraad,
J. Spek, voorzitter a.i.

C.c. naar de gemeenteraad

