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onderwerp	 Advies	inzake	de	nota	“Meedoen	in	Maassluis”,		Beleid	Sociaal	domein	2018-2022	

 
	
	
	
Geacht	college	van	Burgemeester	en	Wethouders,		
	
	
	
Inleiding	
Na	een	lange	voorbereiding	heeft	de	Adviesraad	van	u	mogen	ontvangen	het	beleidskader	“Meedoen	
in	Maassluis”	met	 als	 ondertitel	 “van	 zorgen	 voor	 naar	 zorgen	 dat”.	Wij	 zijn	 van	mening	 dat	 deze	
nota	Meedoen	onvoldoende	aansluiting	heeft	op	de	Sociale	Structuurvisie	2013-2017.	
	
De	Adviesraad	heeft	besloten	 in	algemene	zin	te	reageren	op	uw	nota.	Een	 inhoudelijke	reactie	op	
deze	nota,	 zoals	u	 van	ons	gewend	bent,	 zou	er	op	kunnen	 lijken	dat	de	gehele	nota	als	het	ware	
wordt	herschreven.		
	
	
Het	waarom	van	de	nota.		
Wij	veronderstellen	dat	deze	kadernota	Meedoen	het	vervolg	 is	op	de	Sociale	 	Structuurvisie	2013-
2017.	Indien	deze	veronderstelling	juist	is,	adviseren	wij	de	Sociale	Structuurvisie	eerst	te	evalueren,	
zoals,	gezien	de	slotzin	van	genoemde	visie,	ook	de	bedoeling	was.	Wij	achten	een	evaluatie	van	de	
Sociale	Structuurvisie	van	groot	belang.	Indien	deze	evaluatie	had	plaatsgevonden,	was	het	doel	van	
de	kadernota	Meedoen	duidelijker	geworden.	
	
Daarnaast	heeft	een	evaluatie	ook	een	ander	effect.	In	de	Structuurvisie	zijn	meegenomen	de	grote	
transities	binnen	het	sociaal	domein.	In	z’n	algemeenheid	is	de	ervaring	van	de	Adviesraad	dat	deze	
transities	in	Maassluis	misschien	niet	vlekkeloos	zijn	verlopen,	echter,	in	vergelijking	met	vele	andere	
gemeenten	wel	uiterst	succesvol.		
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Bovendien	is	een	dergelijke	evaluatie	tweeledig;	
− enerzijds	aangeven	aan	de	bevolking	dat	de	zaken	onder	controle	zijn	en	
− anderzijds	aangeven	waar	nog	verbetermogelijkheden	liggen		
en	deze	vervolgens	verwerken	in	de	nota	Meedoen,	die	de	periode	2018-2022	beslaat.			
	
	
Visie	en	doelstellingen.	
Deze	 nota	 Meedoen	 zal	 ongetwijfeld	 gebaseerd	 zijn	 op	 een	 visie	 van	 het	 College,	 echter	 de	
Adviesraad	herkent	dit	onvoldoende	in	deze	nota.	Voor	een	kadernota	is	dit	uitermate	belangrijk.	Uit	
deze	nota	zullen	immers	beleidsnotities	volgen,	die	verdere		invulling	moeten	geven	aan	de	visie.	In	
de	nota	Meedoen	worden	weliswaar	speerpunten	van	beleid	aangegeven,	maar	deze	komen	nogal	
vrijblijvend	 over.	Wij	 adviseren	 dat	 speerpunten	 vervangen	worden	 door	meetbare	 doelstellingen.	
De	doelstellingen,	 zoals	 geformuleerd	 in	de	Sociale	 Structuurvisie,	 zouden	onverkort	overgenomen	
kunnen	worden	voor	de	komende	periode.	
	
Het	doel	van	de	nota	Meedoen	om	te	komen	tot	een	grotere	participatie	van	de	bevolking,	zoals	de	
ondertitel	“van	zorgen	voor	naar	zorgen	dat”	aangeeft,	 is	een	cultuurveranderingsproces	waar	veel	
tijd	mee	gemoeid	zal	zijn.	We	 leven	 in	een	sterk	geïndividualiseerde	maatschappij,	met	behoorlijke	
tegenstellingen	tussen	bevolkingsgroepen.	Het	komen	tot	een	participatiemaatschappij	is	een	proces	
van	 de	 lange	 adem.	Het	 stellen	 van	 subdoelstellingen	 die	 haalbaar	 geacht	worden	 in	 de	 komende	
beleidsperiode	is	dan	ook	aan	te	bevelen.	
	
	
Preventie	
In	 de	 nota	Meedoen	 komt	 preventie	weinig	 ter	 sprake.	 Een	 vroege	 signalering	 	 van	 te	 verwachte	
situaties	en	een	daarop	toegesneden	benadering	kiezen,	veronderstelt		een	proactieve	houding	van	
de	 lokale	overheid.	Voorbeelden	zijn	de	dubbele	vergrijzing	van	de	bevolking	van	 	Maassluis	en	de	
Jeugdproblematiek.	 Er	 kan	 gewacht	 worden	 tot	 dit	 leidt	 tot	 een	 aantal	 problemen	 in	 het	 sociaal	
domein	 en	 dan	 reageren	 (reactief).	 Beter	 is	 om	 nu	 reeds	 die	 veronderstelde	 problemen	 aan	 te	
pakken,	zodat	de	effecten	op	termijn	minder	heftig	zullen	zijn,	of	 zelfs	voorkomen	kunnen	worden	
(proactief).	
	
	
Redactie	van	de	nota.	
De	eerder	gemaakte	opmerking	“niet	goed	kunnen	herkennen	van	de	visie	van	het	college”	kan	ook	
te	maken	hebben	met	de	redactie	van	de	kadernota	Meedoen.	Om	een	volgende	versie	van	de	nota	
Meedoen	 (2018-2022)	 leesbaarder	 te	 maken	 adviseren	 wij	 	 een	 duidelijker	 indeling.	 Nu	 loopt	 de	
inleiding	door	 tot	aan	de	pagina’s	met	 schematische	overzichten.	Bovendien	 zal	een	nieuwe	versie	
van	de	nota	Meedoen	taalkundig	beter	moeten	worden	nagelopen	op	zinsconstructies	en	taalfouten.	
De	leesbaarheid	kan	ook	sterk	verbeterd	worden	door	de	zinnen	korter	te	maken.	
	
	
Integraal.		
Geprobeerd	is,	de	overlap,	die	er	in	de	wetgeving	is	tussen	jeugd	en	volwassenen,	te	beschrijven	in	
een	integrale	nota.	Een	logische	gedachte,	maar	het	accent	op	de	verschillende	doelgroepen	is	in	de	
nota	Meedoen	 hierdoor	 te	 veel	 verloren	 gegaan.	We	 bevelen	 aan	 om	 de	 doelgroepen	meer	 naar	
voren	te	laten	komen	en	de	verbindingen	en	overlappen	duidelijker	aan	te	geven.																												
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Ook	 vinden	 we	 het	 opvallend	 dat	 er	 betrekkelijk	 weinig	 aandacht	 wordt	 besteed	 aan	 de	 groep	
senioren,	terwijl	Maassluis	toch	een	dubbel	vergrijzende	stad	is.		
	
	
Tot	slot	
Zoals	 u	 uit	 onze	 reactie	 heeft	 kunnen	 lezen	 hebben	wij	 de	 nodige	 kritische	 opmerkingen	 bij	 deze	
kadernota.	Naar	het	idee	van	de	Adviesraad	is	dit	een	belangrijk	gevolg	van	het	feit	dat	er	niet	voor	
gekozen	 is	 om	 eerst	 de	 nota	 Sociale	 Structuurvisie	 te	 evalueren.	 Een	 evaluatie	 van	 de	 Sociale	
Structuurvisie	leidt	tot	een	verbinding	tussen	dat	wat	al	bereikt	is	en	wat	het	College	in	de	komende	
jaren	nog	wil	bereiken.	
	
	
	
Hoogachtend,		
Bart	Luttik		
Voorzitter	van	de	Adviesraad	Samenlevingszaken	Maassluis	
	
	
	
	
	
	
	
Aanverwante	documenten:	
	
Cultuurvisie	2013-2017	
	
	


