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React¡e op advies over pilot hulp bij huishouden

Geachte voorzitter, geachte leden,
Op de eerste plaats dankt het college uw Adviesraad voor zijn grote betrokkenheid en inzet om
inhoud te geven aan het nieuwe beleid waarin een scheiding gemaakt is tussen
belangenbehartiging en co-creatie enerzijds en advisering anderzijds. Dat uw Adviesraad de
nieuwe taak heel serieus oppakt met veel inzet van tijd en energie is al enkele malen gebleken en
blijkt nu weer uit het uitbrengen van een op heel korte termijn gevraagd advies over de nieuwe
koers die we samen met betrokken gemeenschappen aan het zoeken zijn voor hulp bij het
huishouden. Ons respect en onze erkentelijkheid daarvoor.
Het beleid ten aanzien van belangenbehartiging en advisering is nieuw. Het beleid ten aanzien van
een aantal ontwikkelingen in het sociaal domein is eveneens nieuw. Dat betekent zoeken,
uitproberen, slagen en mislukken, vallen en opstaan. Dat betekent ook nieuwe grammatica
ontwikkelen, nieuwe woorden, nieuwe perspectieven, nieuwe patronen. Dat geldt voor de
participatie, het meedoen van burgers met het beleid en de uitvoeringspraktijk van de overheid en
het geldt voor zelfsturing, het zelf regie nemen door burgers en het (laten) ondersteunen van deze
basisinitiatieven door de gemeente. Daarin moet de samenleving haar weg vinden, daarin moeten
de gemeenteraad en het college hun weg vinden en daarin moet ook uw Adviesraad een weg
vinden. De intensiteit waarmee uw Adviesraad aan deze zoektocht meedoet, dwingt respect af.
Vanuit het college wordt graag meegezocht naar de nieuwe wegen die ons allen kunnen voeren
naar een samenleving die zo wordVis ingericht dat de samenlevende mensen deze ook kunnen
beschouwen als hun samenleving en niet als de samenleving van overheden en organisaties.
Vanuit die insteek is samen met mensen uit diverse kernen gezocht naar een nieuw
organisatiemodel voor hulp bij het huishouden. Het betreft inderdaad een vernieuwende uitvoering,
maar die is dermate fundamenteel nieuw dat evenzeer gesproken kan worden van het ontwikkelen
van nieuw beleid. Vernieuwing roept altijd spanningen op met het gangbare beleid. Dat is hier ook
het geval. Althans voor een deel. De uitkomsten van een overleg tussen een aantal landelijke
partijen (kabinet, vakbonden en VNG) kunnen op termijn - er worden nog door te voeren
maatregelen aangekondigd, die op zijn vroegst ingaan per 2017 - een mogelijke hindernis vormen
voor de plannen die nu ontwikkeld zijn voor de pilot hulp bij het huishouden in een aantal kernen in
onze gemeente. Anders dan in uw advies wordt gesteld, is het momenteeljuist wèl mogelijk om te
experimenteren in de richting zoals in de pilot wordt voorgesteld. Sterker, het totale beleid van
participatie stimuleert burgers, organisaties en overheden de weg op te gaan die ons in de pilot
voor ogen staat. Terecht stelt u dat dit fundamentele vragen oproept. Dat moet ook, wil er van
transformatie sprake zijn. Wij zijn en blijven daarover in gesprek met alle stakeholders en we zijn

ervan overtuigd dat ook uw Adviesraad met kritische inbreng bijdraagt aan het vinden van
toekomstgerichte antwoorden op dergelijke fundamentele vragen.
Het college voelt zich gesteund door uw advies om het lokale proces door te zetten en daarbij te
streven naar consensus met alle betrokken actoren. Uw suggesties ten aanzien van de verhouding
met het landelijke beleid nemen wij ter harte bij het entameren van een dialoog met landelijke
spelers in het sociaal domein. Uw opmerking ten aanzien van de procesgang, waarvan het college
met genoegen kennis heeft genomen, heeft ons doen besluiten om aan het raadsvoorstel een
bijlage toe te voegen over het proces van co-creatie. Daarin wordt uitgelegd hoe de voorstellen tot
stand zijn gekomen en welk overleg daarvoor nodig is geweest. lnitiatiefnemers die midden in dit
proces zitten, vergeten vaak dat hetgeen voor hen vanzelfsprekend is, voor anderen geenszins
vanzelfsprekend is. Uw terechte terughoudendheid ten aanzien van de procesgang heeft ons weer
doen beseffen dat men als insiders niet te snel mag veronderstellen dat iedereen weet hoe zaken
gelopen zijn en welke overlegmomenten nodig zijn geweest om tot het uiteindelijke voorstel te
komen. Alle belanghebbenden zijn betrokken in het vernieuwingsproces en ze zullen betrokken
blijven bij de voortzetting van de zoektocht naar de concretisering van de koers die ons nu als
ontwikkelingsmodel voor ogen staat.
Uw advies ten aanzien van het evaluatierapport nemen we over: we zullen niet volstaan met
schriftelijke enquêtes, maar veeleer het accent leggen op gesprekken met direct betrokkenen.
Over uw standpunt ten aanzien van de hoedersgroep wil het college graag met u van gedachten
wisselen. Wijwillen graag nader kennis nemen van uw overwegingen om een mogelijke rol als
hoedersgroep voor uw Adviesraad niet wenselijk te achten. Wij hadden dit idee geopperd vanuit de
overtuiging dat een dergelijke rol heel goed zou passen in de vernieuwing die we samen aan het
verkennen en aan het realiseren zijn op de terreinen van belangenbehartiging en advisering in het
sociaal domein. Onze opvattingen lopen hier kennelijk uiteen. Als dat nog zo is als we hierover
intensief van gedachten gewisseld hebben, respecteert het college uiteraard het standpunt van uw
Adviesraad. Maar laten we eerst met name over dit punt de argumenten en achterliggende visies
nog eens delen.

Tot zover onze actie op uw advies
Wij danken u nogmaals voor uw inzet, wijvertrouwen op een vruchtbare samenwerking in het
nieuwe jaar en
alle leden van de adviesraad het allerbeste toe voor 2016.
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