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Bijlage(n) 

Geachte leden van de adviesraad Sociaal Domein, 

Op 24 september hebben wij uw advies met betrekking tot de conceptbegroting 2016, onderdeel 
Sociaal Domein mogen ontvangen via de mail. Wij willen u bedanken voor het uitgebrachte advies 
en de daarin vervatte opmerkingen en suggesties. 

In uw advies stelt u dat de conceptbegroting 2016, onderdeel Sociaal Domein, een "beleidsarm" 
karakter heeft. U adviseert om de begroting 2017 voor het onderdeel Sociaal Domein vanuit een 
nieuwe grondslag in te richten: vanuit inhoud gedreven, ambitieus en resultaatgericht. Daarnaast 
geef u aan te hechten aan transparantie. Waarbij u adviseert om de intentie van de gemeente Peel 
en Maas om middelen voor het Sociaal Domein uitsluitend in te zetten in het Sociaal Domein een 
structureel karakter te geven. 

Als college menen wij dat wij voor een groot deel conform uw advies werken. Binnen het sociaal 
domein is een beleidsplan opgesteld waarin de transformatie naar een maatschappij van vitale 
burgers in vitale gemeenschappen wordt weergegeven. Hierbij gaan wij uit van de eigen kracht 
van de burger. Deze ingezette koers betekent dat het werk van ons als gemeente ook verandert. 
Wat de komende jaren het meest gaat veranderen is enerzijds de verhouding tussen overheid en 
burgers en anderzijds de verhouding tussen burgers onderling aan de andere kant. Hierin gaan 
onze positie en rol verschuiven en veranderen. Dat proces willen we mee vormgeven. Dat vraagt 
van ons dat we veel minder beleidstukken schrijven. We gaan zaken in beweging zetten, samen 
met anderen nieuwe oplossingen bedenken. We zitten buiten, verkeren in de goede netwerken, 
leveren daar toegevoegde waarde om de ander sterker te maken. Wij noemen dit het nieuwe 
besturen. 

Uw adviezen zijn toekomstgericht. Het lijkt ons daarom goed om met elkaar van gedachten te 
wisselen over de weg die wij op het gebied van de begroting zijn ingeslagen als onderdeel van het 
overleg op 30 november a.s. 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Peel en Maas, 


