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Advies transformatieagenda sociaal domein —

Geachte leden van de adviesraad sociaal domein Borne,

Op 28 september heeft u het college schríftelijk geadviseerd over de transformatieagenda sociaal domein. 
Wij willen u hartelijk danken voor uw uitgebreide advies. In deze brief reageren we puntsgewijs op uw 
advies.

1 a tot en f. In de uitwerking van de deelacties wordt concreet gemaakt wat het doel is van de acties en op 
welke wijze het resultaat bereikt zou kunnen worden. Daar waar het kan zal het SMART geformuleerd 
worden en onderbouwd met beschikbare cijfers.
De transformatie is een lokale opdracht waarin we kunnen leren van ervaringen opgedaan op andere 
plekken in het land. Het één op één overnemen is niet wenselijk omdat we oplossingen willen realiseren 
die passen binnen de gemeente Borne.
Verder zullen we u informeren over de voortgang door middel van de reguliere bijeenkomsten met de 
adviesraad. Daarnaast zal in de monitor sociaal domein de transformatieagenda worden opgenomen. 
Samen met communicatie zijn we aan het kijken hoe we de informatie laagdrempelig beschikbaar kunnen 
stellen.

1 g. U adviseert om onafhankelijke cliëntondersteuning te organiseren naast Wijkracht. Op grond van de 
geldende wet- en regelgeving moet de gemeente Borne onafhankelijke cliëntondersteuning organiseren. 
De gemeente Borne heeft er voor gekozen om deze functie niet door de eigen ambtenaren uit te laten 
voeren en te beleggen bij Wjkracht. Wj begrijpen uit uw advies dat u deze ondersteuning buiten Wijkracht 
georganiseerd zou willen zien. Graag gaan we met u in gesprek over uw standpunt.

2. In de gesprekken met de gemeenteraad zijn we er ook op gewezen dat het stuk te veel de indruk wekt 
dat er minder indicaties verstrekt moeten worden, terwijl de basis gaat over een cultuurverandering. De 
gedachte van de transformatieagenda is dat iedereen zoveel mogelijk gelijkwaardig mee kan doen.
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Daarom zijn de teksten bij de ontwikkelthema’s 2 en 3 aangepast. Ontwikkelthema 2 is geworden: 
“Inwoners hebben een passende tijdsbesteding, zoveel mogelijk in de eigen (toegankelijke) 
woonomgeving waardoor deelname aan de samenleving wordt bevorderd’’. Ontwikkelthema 3 is 
geworden: ’’Inwoners van de gemeente Borne zijn zo lang mogelijk gezond”.

3. Het doel van de transformatieagenda is het bereiken van een cultuurverandering. Het neveneffect is dat 
de totale kosten van het sociale domein niet verder zullen stijgen zodat de nodige ondersteuning in de 
toekomst ook beschikbaar blijft.

4. We horen deze signalen breder in de samenleving en zijn op zoek naar een passende oplossing. Deze 
hebben we tot op heden helaas nog niet gevonden. We gaan hier graag met u over in gesprek.

5. Als gemeente gaan we niet over het leven van de inwoners. Iedereen heeft de eigen regie over zijn 
leven. De gemeente kan wel de inwoners ondersteunen die dit niet kunnen. De meeste inwoners zoeken 
eigen oplossingen binnen hun eigen woonomgeving. De rol van de consulenten van de gemeente zal nog 
meer komen te liggen op het begeleiden van inwoners naar voor de inwoners passende oplossingen.

6. Preventie is een belangrijk onderdeel van de transformatieagenda. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de 
acties die horen bij het ontwikkelpunt drie, inwoners blijven zo lang mogelijk gezond. We werken hierbij als 
gemeente samen met o.a. het onderwijs, gezondheidscentra, verenigingen etc.

7. In de transformatieagenda hebben we gekeken naarde brede leefwereld van de inwoner zonder 
onderscheid te maken tussen verschillende wetgeving. In de agenda zijn de acties genoemd die op dit 
moment in ontwikkeling zijn. Het betreft een dynamisch document dat uitgebreid zal worden met andere 
onderwerpen die passen binnen de doelstelling van het sociaal domein. Bestaande beleidsthema’s 
worden vanuit de visie van de transformatie doorontwikkeld.

8. Uw opmerking klopt. We hebben in de uitwerking vooral de juridische partners genoemd. Uiteraard 
zullen we de inwoners betrekken.
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9. De inwoner staat inderdaad centraal en niet het systeem. We hebben geprobeerd met de piramide het 
verschil tussen eigen oplossingen, vrij toegankelijke voorzieningen en geïndiceerde voorzieningen 
duidelijk te maken. Een combinatie van oplossingen is altijd mogelijk, passend bij de mogelijkheden van 
de individuele inwoner.

Graag geven we de adviesraad sociaal domein een presentatie van de definitief vastgestelde 
transformatieagenda.

Hoogachtend,

R. Siegerink

*

Pagina 3


