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Reactie Adviesraad Sociaal Domein

Daniélle Damoiseaux

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas,

Dank voor uw advies. Wij gaan graag hierover met u in gesprek op 27 maart Gezien uw
teleurstelling over de kwaliteit van de nota willen wijwel graag, voorafgaand aan dat gesprek, een
eerste reactie geven.

Vroege versie.
Uw advies heeft betrekking op een (hele) vroege versie van de kaderstelling die nog echt'onder
constructie'was. Dit is ons inziens duidelijk aangegeven en het spijt ons dat dit schijnbaar niet zo
is overgekomen. lnmiddels zijn we een stuk verder met de ontwikkeling van de kaderstelling. We
zijn het dan ook van harte met u eens dat de kaderstelling een krachtig en inspirerend en
toegankelijk document moet zijn. Over de omvang komen we verderop terug. Eerst zoomen we in
op het doel van de kaderstelling

Doel kaderstelling.
De kaderstelling wil enerzijds bewegingen in de samenleving duiden en anderzijds weergeven hoe
de gemeentelijke organisatie in haar veranderende (faciliterende) rol aansluit bij initiatieven van
gemeenschappen en organisaties. Een 'verhaal' over'waarden', een 'visie', een 'principiële keuze'
over hoe wij (als gemeente) ons bewegen in een complexe samenleving. De kaderstelling is
daarmee ook een document gericht op wat we hier in huis doen en laten. Kortom, de 'stip op de
horizon' voor de gemeentelijke organisatie.
Aangezien de kaderstelling twee thema's (Vitale Gemeenschappen en Sociaal Domein) en zes (!)
programma's behelst en we vooral de maatschappelijk beweging willen duiden is het lastig dit kort
en bondig weer te geven zonder concessies te doen aan de essentie. We nemen uw advies ter
harte beraden we ons of we een samenvatting kunnen maken die we tevens als publieksversie
kunnen gebruiken.

Kaderstelli ng, Collegebeleid, U itvoeri ngsplannen en Begroti ng.
De kaderstelling is nadrukkelijk geen document waar we de planning en control cyclus op laten
aansluiten. We gebruiken het uiteraard wel als vertrekpunt. Ondanks het feit dat er sprake is van
omgevingsdoelen en uitvoeringsdoelen. Hoe doen we dit dan wel? Nadat de Gemeenteraad de
kaderstelling heeft vastgesteld gaat het college aan de slag met de uitvoeringsafspraken. De
diverse teams baseren hier vervolgens hun uitvoeringsplannen op en beschrijven resultaten zo
'smart' mogelijk en benoemen hoe de doelen gemonitord worden. Daarnaast wordt er voor de
uitvoering collegebeleid geformuleerd, gebaseerd op de kaderstelling. Uw zorg dat de gemeente
niet in control is bijde besteding van grote bedragen aan gemeenschapsgeld willen we graag in
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het gesprek met u wegnemen. Wijzijn in control met een slimme verbinding tussen de
kaderstelling en de begroting.
Het doet ons deugd dat u constateert dat de gemeente Peel en Maas een bestendige koers vaart
en een 'voorhoedepositie' bekleedt. Onze houding is dat we blijven leren. Onze besturingsfilosofie,
vastgelegd in het nieuwe besturen, vraagt van ons niet uit te gaan van de wetten maar van de
mensen. Dat roept soms spanning op. We handelen zo dat we altijd kunnen uitleggen wat we
doen en hoe we ons tot de wet verhouden. We hechten aan die kwaliteit.

Hoe nu verder?
Op 14 februarigaan we voor de tweede keer in gesprek met de Raad over de conceptversie van
kaderstelling. Bijgaand treft u de versie aan die we dan bespreken. We zullen deze versie
gebruiken om met u het gesprek aan te gaan op 27 maart.
Tot slot maken wij van de gelegenheid gebruik u van harte uit te nodigen voor de conferentie
"zelfsturing 3.0." op 30 maart en 1 april aanstaande.

Om een snelle dienstverlening te bevorderen vragen wij u bij contact over deze zaak het
zaaknum mer 1 8941201 7 1901 879 te vermelden.

Met vriendelijke groet,<l
Dr. R van Kessel
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