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Preadvies initiatiefvoorstel Signaleerpunt Sociaal Domein 

 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

 

Op 2 juli heeft de raad het initiatiefvoorstel Signaleerpunt Sociaal Domein 

besproken. Aan ons college is gevraagd een preadvies te geven op het 

initiatiefvoorstel, ter bespreking in de commissie Samenleving van 3 september a.s. 

 

Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor het belang dat de raad – met 

ons – hecht aan een goed werkend sociaal domein. Voor de raad is het een 

zoektocht om in de complexe veranderingen die nog steeds gaande zijn binnen het 

sociaal domein, goede manieren te vinden om signalen uit de dagelijkse praktijk op 

te halen en ervan te leren.  

Het is dan ook logisch dat het initiatiefvoorstel voor het Signaleerpunt grote 

overeenkomsten vertoont met het eerdere collegevoorstel Meldpunt Sociaal 

Domein
1
. Met dit voorstel wilde het college tegemoet komen aan de twee moties 

rondom de inrichting van een (regionale) ombudsfunctie in het sociaal domein. 

Zoals u weet was dit voor het college dezelfde zoektocht.  

 

Terecht merken de initiatiefnemers op dat er bij de commissiebehandeling d.d. 13 

mei 2015 bij de raad geen eenduidigheid bestond over het collegevoorstel van 

destijds. Verschillende fracties plaatsten kanttekeningen bij de toegevoegde waarde 

van het voorstel ten opzichte van de bestaande voorzieningen gericht op signalering 

en kwaliteitsbewaking. Ook het ontbreken van doorzettingsmacht of mandaat werd 

hierbij genoemd. Tot slot maakten enkele fracties ook bezwaar tegen de 

bijbehorende kosten.  
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 Nota ‘Inrichting Meldpunt Sociaal Domein’, 2015/46290 
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Het valt het college op dat het initiatiefvoorstel eigenlijk niet ingaat op de discussie 

zoals die destijds in de commissie is gevoerd. Juist omdat er in mei geen 

eenduidigheid bij de commissie was, zijn wij benieuwd naar de inhoudelijke 

discussie in uw commissie van 3 september aanstaande. 

 

Het college wil op een aantal punten wat specifieker ingaan. 

 

Ten aanzien van klachten: geen dubbel werk, wel oppakken 

Terecht stellen de initiatiefnemers dat het Signaleerpunt geen dubbel werk moet 

doen, vooral als het gaat om klachten. Wat dit concreet betekent voor de inzet van 

het Signaleerpunt wordt echter niet uitgewerkt. Net als bij het collegevoorstel van 

mei, zijn wij van mening dat wij klachtbehandeling binnen de gemeente, en ook 

regionaal goed hebben geregeld. Het college heeft destijds duidelijk proberen te 

maken dat er voor klachtbehandeling voldoende en eenduidige procedures 

beschikbaar zijn. Er is gratis ondersteuning mogelijk via de cliëntondersteuners.  

Het college blijft dan ook van mening dat hier geen extra inzet nodig is. In dat 

verband is het overigens goed om te melden dat ook het Signaleerpunt niet zomaar 

inzage in alle bronnen kan krijgen, dit zal getoetst moeten worden aan de 

privacywetgeving. 

 

De signaleringsfunctie 

Het college herkent zich in het belang van de signaleringsfunctie. Ook wij hechten 

er aan te leren van ervaringen van burgers en professionals binnen onze gemeente, 

als ook daar buiten. En ook wij hechten er aan te monitoren we of de systemen 

zoals we die met elkaar hebben bedacht, ook het beoogde effect hebben.  

We besteden hier dan ook veel aandacht aan, zowel in onze gesprekken met 

zorgaanbieders als via signalen die langs andere weg bij ons of bij het ambtelijk 

apparaat binnenkomen. Het maakt bovendien nadrukkelijk deel uit van het 

transformatieprogramma die wij in september aan de commissie ter bespreking 

voorleggen. We kiezen daarbij voor andere vormen, waaronder het structureel 

organiseren van casuïstiekbesprekingen en het inrichten van nieuwe vormen van 

cliëntparticipatie.  

 

De signalerings- en onderzoeksfunctie 

In het kader van de signalerings- en onderzoeksfunctie wordt als voorbeeld 

genoemd hoe de verschillende onderdelen in het sociaal domein naast elkaar 

functioneren en waar procedures of regels elkaar in de weg kunnen zitten. Ook dit 

onderschrijft het college van harte. Ook wij zien dat er zowel bij de (lokale) 

overheid – maar ook bij de zorgaanbieders - sprake is van bureaucratie en 

regelzucht.  

Binnen de gemeente zijn er tal van regels, verordeningen en afspraken die 

onbedoeld met elkaar in tegenspraak zijn. In de zorg bestaat het risico dat de 

professionele handelingsvrijheid beperkt wordt door protocollen en regels, vaak 

gestuurd door incidenten en calamiteiten. Door de decentralisaties zien we steeds 

beter dat beleidskeuzes op het ene terrein onbedoelde gevolgen hebben op andere 

beleidsterreinen en uiteindelijk een kostenverhogend in plaats van kostenverlagend 

effect heeft. En waarbij het beoogde resultaat voor de burger juist wordt belemmerd 

in plaats van bevorderd.  
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Het college erkent dit één van de belangrijke transformatieopgaven in het sociaal 

domein. Om die reden hebben we één van de vijf thema’s uit het transformatie-

programma de titel ‘bestrijd de paarse krokodil’ meegegeven.   

 

Kosten 

Wat opvalt, is dat de kosten van het initiatiefvoorstel hoger uitvallen, vooral gelet 

op de voorgestelde inschaling van de betrokken functionaris. Omdat het 

kostenaspect destijds in de commissie een rol speelde, zijn wij benieuwd hoe de 

commissie Samenleving daar nu in staat. 

Overigens wordt voor de dekking de reserve sociaal domein voorgesteld. Conform 

het collegebesluit ‘Uitgangspunten mutaties Algemene Reserve Sociaal Domein’, 

2015/121394, besproken in de commissie Samenleving van 17 juni, is deze hier niet 

voor bedoeld. Het college had destijds dan ook een andere dekking voorgesteld. 

 
Samengevat 

Het college ondersteunt een aantal belangrijke functies zoals genoemd in het 

initiatiefvoorstel en vindt het van belang dat deze worden georganiseerd. Gelet op 

de discussie in de commissie Samenleving van 13 mei, heeft het college echter naar 

alternatieve vormen gezocht. Deze staan opgenomen in het transformatie-

programma, uitgewerkt in concrete acties inclusief tijdpad, die wij in september 

presenteren.  

 

Mede gelet op de kosten en het dekkingsvoorstel stellen wij dan ook voor om af te 

zien van het inrichten van het Signaleerpunt Sociaal Domein. 

 

 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

  

 

 

 

 

 

de secretaris, de burgemeester, 

J. Scholten mr. B.B. Schneiders 

 


