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Voorwoord
De  adviesraad  heeft  in  de  afgelopen  jaren  diverse  gevraagde  en  ongevraagde
adviezen gegeven aan het gemeentebestuur, formeel en informeel meegedacht over
(voorgenomen) gemeentebeleid en signalen doorgegeven wanneer zaken niet goed
gingen.

Vanuit  die  ervaring,  het  perspectief  van  (ervarings)deskundigen  en  inwoners  van
Barendrecht,  geeft uw adviesraad graag enkele adviezen en aandachtspunten mee
voor de bestuursperiode 2022 – 2026.

De essentie is toch vooral dat inwoners recht gedaan moet worden, in het bijzonder
de inwoners die tijdelijk of langere tijd (deels) afhankelijk zijn van de gemeente. Wie
de benodigde zorg en ondersteuning voor zichzelf of iemand in zijn omgeving kan
organiseren,  moet  dat  vooral  kunnen  doen,  maar  wie  dat  niet  lukt  moet  kunnen
bouwen en vertrouwen op de gemeente.

In dit document zijn de afzonderlijke adviezen zeer summier toegelicht. Ze refereren
echter aan eerdere adviezen en advieslijnen van uw adviesraad. Uw adviesraad licht
de adviezen dan ook graag nader toe en staat open voor betrokkenheid bij de verdere
uitwerking.

Hans Onderwater MBE, secretaris Arend Wesdijk, voorzitter
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Toegang
Gelukkig is één loket vanuit de algehele dienstverlening van de gemeente inmiddels
aardig goed geregeld. Uiteraard kan dit verder verbeterd worden, bijvoorbeeld met
ruimere  openingstijden.  Maar  centralisten  van  het  KCC  (klant  contact  centrum)
kunnen doorgaans vragen van inwoners goed koppelen aan de juiste ambtenaar, die
dan direct bereikbaar is of een terugbelverzoek krijgt.

Vakinhoudelijk wordt het vaak lastiger. De wachtlijsten voor indicaties waren en zijn
lang.  Ook weten inwoners vaak onvoldoende hoe en bij  wie  ze de juiste  zorg en
ondersteuning georganiseerd (en vergoed) krijgen, zelfs nadat zij met de gemeente
hebben gesproken.

Met name op het snijvlak tussen bijvoorbeeld Wlz en Wmo, tussen Jeugdhulp vanuit
de gemeente of vanuit een samenwerkingsverband van scholen, tussen gemeente,
zorgkantoor  en  zorgverzekeraar  en  tussen  wel  en  niet  ondersteund  worden
(bijvoorbeeld mantelzorg) raakt men nog wel eens verstrikt.

Advies 1)
Ontwikkel één loket dat vanuit inwonerperspectief helpt bij het vinden van de juiste
instanties en regelingen bij de vraag. 

In de jeugdhulp en GGZ is vaak sprake van wachtlijsten. Ouders en jeugdigen ervaren
het als lastig dat ze soms van de ene op de andere wachtlijst terechtkomen. Een door
ervaringsdeskundigen en professionals aangedragen oplossing is het creëren van een
soort  gezamenlijke  rekening  tussen  de  verschillende  partijen  die  mogelijk  in
aanmerking  komen  voor  financiering  van  hulp  of  begeleiding.   Vaak  zijn  dat  de
samenwerkingsverbanden en de gemeente. Een dergelijke ‘gezamenlijke rekening’ zou
dan kunnen bestaan uit één onafhankelijke vaststelling van wat een kind en/of zijn
gezin  nodig  heeft,  dit  vervolgens  kan  worden  ingezet  om  vervolgens  (desnoods
achteraf) te bepalen welke instantie de rekening betaalt.

Advies 2)
Creëer – in elk geval tussen de samenwerkingsverbanden en de gemeente – een soort
‘gemeenschappelijke rekening’ op basis waarvan de nodige hulp of begeleiding direct
kan worden ingezet, waarna eventueel naderhand wordt vastgesteld welke partij de
kosten uiteindelijk betaalt.

Het in 2015 ingevoerde meldpunt sociaal domein met lerend effect en zogenoemde
knelpuntencoaches voorzag in een integrale benadering van toegang, het oplossen
van  klachten  en  knelpunten  en  kwaliteitszorg.  De  meerwaarde  van  dit  meldpunt
bestaat nog steeds.

Advies 3)
Herintroduceer het Meldpunt Sociaal Domein, op zodanige wijze dat het (ambtelijk)
geborgd is en zijn rol adequaat kan vervullen.
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Wijkaanpak en buurtagenda
Buurtbewoners  en  andere  ‘informele  netwerken’  kunnen  een  belangrijke
(schakel)functie  vervullen  in  het  signaleren,  de-escaleren  en/of  ondersteunen  van
zorgbehoevende  situaties  zoals  huiselijk  geweld,  verward  gedrag  en
opvoedingsproblemen.

Advies 4)
Creëer een wijk- en buurtgerichte aanpak die op gedegen wijze formele en informele
netwerken met elkaar verbindt.

Een netwerk van laagdrempelige ondersteuning kan bijdragen aan het voorkomen van
grote (en kostbare) escalaties.

Advies 5)
Onderzoek de mogelijkheden van laagdrempelige en relatief goedkope ondersteuning
dichtbij, die eventueel kortstondig of zonder indicatie op afroep beschikbaar is voor
mensen die hulp nodig hebben of zich zorgen maken over iemand die mogelijk zorg
nodig heeft.

In samenhang met zorg en ondersteuning in de wijk en buurt, kan met buurtbewoners
een  zogenoemde  buurtagenda  opgesteld  worden.  In  deze  agenda  komen
aandachtspunten uit  de wijk of  buurt  naar voren en stelt  men in gezamenlijkheid
doelen voor de wijk of buurt op.

Advies 6)
Faciliteer  de mogelijkheid  voor  buurtagenda’s,  inclusief  bijbehorende budgetten  en
zeggenschap.

Mobiliteit
Mobiliteit hangt nauw samen met inclusie en toegankelijkheid. Wie geen geld heeft
voor (openbaar) vervoer wordt belemmerd in het kunnen meedoen en opstaphaltes
die ongeschikt zijn voor rolstoelgebruikers helpen ook niet mee.

Advies 7)
Breid het gratis OV uit voor minima en de jeugd.

Advies 8)
Maak een integraal mobiliteitsplan met samenhang tussen Openbaar Vervoer (OV),
doelgroepenvervoer  en  de  relevante  aspecten  van  openbare  ruimte  (zoals
toegankelijke  opstaphaltes).  Hanteer  voor  alle  mobiliteitsvraagstukken het  principe
van ‘inclusie door ontwerp’.

Als  kinderen  gebaat  zijn  om naar  school  te  kunnen  in  hun  eigen  buurt,  op  een
reguliere school, moet de gemeente dit zo goed mogelijk faciliteren.
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Advies 9)
Maak budgetten voor leerlingenvervoer inzetbaar voor de mogelijkheid om in de eigen
buurt  naar  school  te  gaan,  bijvoorbeeld  door  uitbreiding  van  de  huisvesting
(praktijklokalen, samen naar schoolklas) of ondersteuning.

Advies 10)
Maak naar school kunnen in de eigen buurt, op een reguliere school, het uitgangspunt
en stel  een plan op hoe dit  voor  Barendrechtse kinderen beter  mogelijk  gemaakt
wordt.

Inkomen, vermogen en schulden
Onderwerpen  als  energiearmoede,  menstruatiearmoede  en  de  Voedselbank  zijn
slechts  uitingen van een onderliggend probleem: niet  kunnen rondkomen van het
(besteedbaar) inkomen.

Advies 11)
Maak  een  plan  om,  binnen  de  gemeentelijke  mogelijkheden,  zo  goed  en  simpel
mogelijk armoede en bestaansonzekerheid tegen te gaan.

Investeren in adequate schuldhulpverlening loont.

Advies 12)
Start op korte termijn met het plan van aanpak Schuldenvrij Barendrecht en gebruik
de resultaten als basis voor nieuw schulden- en inkomensbeleid in onze gemeente.

Advies 13)
Gebruik het aflopen van het contract met PLAN Groep per 31 december 2022 om
meer regie te nemen op de schuldhulpverlening. Neem in elk geval naast de intake
ook het opstellen van een plan van aanpak en de nazorg in eigen beheer.

Advies 14)
Stel het belang van de inwoner centraal, ook in de ondersteuning bij  schulden en
inkomensproblematiek. Contractueel moet het dan ook altijd mogelijk zijn om mensen
door te verwijzen naar alternatieve aanbieders (maatwerk).

Het  zogenoemde  kindpakket  voorziet  vooralsnog  vooral  in  het  verstrekken  van
goederen (en diensten).

Advies 15)
Gebruik het kindpakket als aanknopingspunt voor het verbeteren van de financiële
weerbaarheidspositie van het gezin als geheel.
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Basisvaardigheden
Om  goede  keuzes  te  kunnen  maken,  is  het  van  belang  dat  mensen  voldoende
basisvaardig  zijn.  Het  gaat  dan  niet  alleen  om kunnen  lezen  en  schrijven,  maar
bijvoorbeeld  ook  om  digitale  vaardigheden  en  zogenoemde  cijfervaardigheden.
Cijfervaardigheden zijn ‘meer’ dan alleen rekenen.

Advies 16)
Investeer  in  het  vergroten  van  de  basisvaardigheden  onder  Barendrechtse
werknemers. Doe dit in samenwerking met het Barendrechtse bedrijfsleven en met
hulp van de zogenoemde WEB-gelden.

De wereld is complex en van mensen wordt verwacht dat ze zelfredzaam zijn, hun
eigen recht halen en in staat zijn om te begrijpen wat ze moeten weten. Helaas is dat
voor veel mensen (te) zwaar en geldt hiervoor dat het een geleidelijke schaal is. Van
mensen met een licht verstandelijke beperking is dat lang niet altijd direct te merken.
Hetzelfde geldt voor mensen met (beginnende) dementie.

Advies 17)
Investeer in een ‘gewoon vriendelijke’ gemeente, waarin de gemeente zelf, winkeliers,
het  bedrijfsleven  en  inwoners  worden  gestimuleerd  om  elkaar  vriendelijk  en  in
begrijpelijke taal tegemoet te treden.

Wees bewust van de enorme diversiteit aan ‘beperkingen’, waardoor ‘one size fits all’
niet geld voor communicatie en informatie. Wel kunnen handvatten voor meerdere
doelgroepen behulpzaam zijn,  zoals  het  gebruik  van pictogrammen en taal  op 2F
niveau.

Advies 18)
Maak een communicatiemix die zo goed mogelijk recht doet aan de diversiteit aan
inwoners en hun (on)mogelijkheden om informatie van de gemeente te begrijpen en
verwerken.

Advies 19)
Investeer in de medewerkers ten behoeve van de omgang met een grote diversiteit
aan mensen en hun (on)mogelijkheden.

Inclusie
Om  een  meer  inclusieve  samenleving  te  bevorderen,  is  het  belangrijk  dat  dit
onderwerp voortdurend in  de gaten wordt  gehouden.  Veel  gemeenten hebben,  op
basis van de VNG-richtlijn, een Lokale Inclusie Agenda opgesteld. Barendrecht nog
niet.

Advies 20)
Stel  een Lokale  Inclusie  Agenda op,  die  recht  doet aan de intenties  van inclusief
beleid.
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Een eenvoudige manier om inclusie en toegankelijkheid breder ‘aan te jagen’  dan
alleen gericht op het gemeentelijk beleid, is door deze opdracht te beleggen bij uw
adviesraad,  waarbij  u  ook  het  zogenoemde  platform  handicap  heeft  belegd
(vooralsnog zonder middelen).

Advies 21)
Breng uw adviesraad in positie om als hoeder van de Lokale Inclusie Agenda op te
treden, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie.

Inwoner- en doelgroepenparticipatie
Over  veel  vraagstukken  zijn  ervaringsdeskundigen  (vertegenwoordigd  door  uw
adviesraad)  niet  of  niet  tijdig  geraadpleegd.  Hierdoor  zijn  naderhand  problemen
ontstaan of (voor veel geld) aanpassingen gepleegd. In sommige gevallen is met veel
energie  een  maatregel  teruggedraaid  (zoals  de  24-uursregeling  en  de
invalidenparkeerplaatsen bij Het Kruispunt). Rond onderwerpen als afvalbeleid en de
zogenoemde deelscooters, is het belang van mensen met uiteenlopende ‘beperkingen’
niet of onvoldoende meegewogen. Eenvoudige voorbeelden zijn de te hoge kleppen
van de GFE-bakken of een te smalle ruimte tussen de containers om met een rolstoel
bij  de  klep  te  kunnen.  Andere  zaken  zijn  bijvoorbeeld  de  minicontainers  en
deelscooters op de trottoirs of zaken rond medisch en incontinentieafval.

Advies 22)
Betrek inwoners en doelgroepen aan de voorkant bij voorstellen.

Uw adviesraad is een geborgd instrumentarium om u te adviseren vanuit het inwoner-
en  doelgroepenperspectief.  De  meerwaarde  van  de  inzet  van  uw adviesraad  voor
inwoner-  en  doelgroepenparticipatie  is  dat  geïnvesteerd  kan  worden  in  duurzame
inwoner- en doelgroepenparticipatie in plaats van incidentele participatietrajecten bij
specifieke projecten. De positie van inwoners bij belangrijke vraagstukken in de eigen
omgeving  kan  met  de  invoering  van  de  Omgevingswet  verder  verzwakt  worden.
Adequate borging en inrichting van inwoner- en doelgroepenparticipatie is dan ook om
die reden van belang voor de inwoners van Barendrecht.

Een ander voordeel is dat één adviesorgaan de onderlinge interactie tussen generaties
en doelgroepen bevorderd en een gebalanceerd advies aan u oplevert. Zo is juist de
uitwisseling  tussen  jongeren  en  ouderen  of  omwonenden  rond  de  inrichting  van
bijvoorbeeld een plein van belang voor het bevorderen van onderling begrip en een
inrichting die aan zoveel mogelijk belangen recht doet.
Het voordeel daarbij is uiteraard ook dat u in beginsel met één adviesorgaan te maken
heeft, waarin de verschillende perspectieven zijn opgenomen.

Ook  is  het  een  maatschappelijk  voordeel  dat  een  dergelijk  breed  adviesorgaan
voorkomt  dat  belangenbehartiging  vanuit  specifieke  doelgroepen  met  specifieke
belangen  gebeurt.  Dat  heeft  immers  als  nadelig  effect  dat  goed  georganiseerde
doelgroepen die zich goed kunnen uitdrukken en de weg naar het gemeentebestuur
goed weten te vinden, hun belangen beter weten te behartigen dan doelgroepen die
dat minder kunnen. U kunt uw adviesraad dan ook de expliciete opdracht meegeven
om de verschillende doelgroepen te bereiken en tot uiting te laten komen.
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Alhoewel  deze  aanpak  erin  voorziet  dat  inwoner-  en  doelgroepenraadpleging
structurele  vorm  krijgt  en  dat  op  zichzelf  al  meerwaarde  is  ten  opzichte  van
incidentele participatietrajecten, is dit ook ‘makkelijk’ voor de ambtelijke organisatie:
zij  hoeft  niet zelf  meer aan de slag met het vinden en spreken van de relevante
doelgroepen, want dit wordt (op verzoek) door uw adviesraad georganiseerd.

Belangrijke  opmerking  bij  dit  voorstel  is  dat  formele  inwoner-  en
doelgroepenraadplegingen  altijd  als  aparte,  onafhankelijke  en  transparante  data
beschikbaar worden gesteld,  naast de vertrouwde, zogenoemde gewogen adviezen
van uw adviesraad.  U kunt deze data dan ook altijd  los  van het gewogen advies
gebruiken.

Tot  slot  kan  deze  inrichting  van  het  gemeentelijk  besluitvormingsproces  eraan
bijdragen dat  gemeenteraadsleden beter  ondersteund worden bij  het voorbereiden
van besluiten. Uw adviesraad kan immers voorzien in de nodige achtergrondinformatie
en  de  organisatie  van  uitwisseling  met  inwoners,  doelgroepen  en
ervaringsdeskundigen voor zijn rekening nemen.

Advies 23)
Breng uw adviesraad in positie om inwoner- en doelgroepenparticipatie integraal te
organiseren binnen het gemeentelijke besluitvormingsproces.

Meedoen, inburgering en integratie
De  gemeente  heeft  met  de  Wet  inburgering  2021  meer  regie  gekregen  over  de
inburgering en integratie van statushouders. Het is niet aan de gemeente om een
oordeel te hebben over waarom mensen in Nederland gekomen zijn. Wel is het voor
inwoners en ondernemers van belang dat de mensen die hier (noodgedwongen) zijn,
zo snel en goed mogelijk kunnen meedoen en in hun eigen levensonderhoud kunnen
voorzien.  Daarvoor  is  adequate  begeleiding  nodig,  meer  dan  een  paar  uurtjes
Nederlandse  les  per  week.  Ook  helpt  het  niet  als  statushouders  met  taalgenoten
uitsluitend aan de lopende band staan.

Advies 24) 
Maak een plan van aanpak waarin het een gemeenschappelijk doel is dat mensen zo
goed  en  snel  mogelijk  integreren.  Betrek  daarbij  het  bedrijfsleven  en  inwoners,
bijvoorbeeld zodat alle Barendrechtse bedrijven in elk geval één werk- of stageplek
hebben voor een statushouder die qua achtergrond aansluit bij het bedrijfsprofiel.

Cultuur en maatschappelijke vorming
Cultuur in brede zin gaat over meer dan alleen culturele activiteiten zoals theater of
kunsten als schilderen en muziek. Het gaat dan over cultuur als set van normen en
waarden.  Daarmee  kan  cultuurbeleid  ingezet  worden  ter  ondersteuning  van
sociaalmaatschappelijke  vraagstukken  of  de  ontwikkeling  van  (jonge)  inwoners.
Thema’s  als  pesten  kunnen  bijvoorbeeld  anders  worden  beleefd  door  met  een
rollenspel in de huid van iemand anders te kruipen.
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Advies 25)
Ontwikkel  een  nieuwe  cultuurnota  (2023 –  2027),  waarin  meer  aandacht  is  voor
cultuur  in  brede  zin:  het  stimuleren  van  maatschappelijke  vorming.  Zet  het
cultuurbeleid in ten behoeve van sociaalmaatschappelijke vraagstukken.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Het persoonsgebonden budget, zowel voor jeugdhulp als voor Wmo, sluit lang niet
altijd aan bij de behoeften van de inwoners en/of de gemeente.

Advies 26)
Evalueer met ervaringsdeskundigen de verschillende vormen van het PGB en hoe dit
beter kan aansluiten bij de doelen en verwachtingen van zowel de gemeente als de
inwoners en hulpverleners.

Zelfrespect
In januari  2020, nog voordat Corona zijn intrede deed, bracht uw adviesraad een
nieuwjaarswens uit in de vorm van een beknopte samenvatting van een visie op wat
voor gemeente Barendrecht zou kunnen of moeten zijn. De essentie is dat zelfrespect
een centrale plek in het sociaal beleid zou moeten krijgen. Zelfrespect gaat dan over
gezond eigenwaarde en zelfvertrouwen, waarbij een individu beseft dat hij er mag zijn
zoals hij is, dat zijn doelen en idealen ertoe doen en dat hij in staat is om deze te
realiseren. 

Advies 27)
Geef het beschermen en bevorderen van zelfrespect een centrale plek in het sociaal
beleid.

Bestaanszekerheid
Zelfrespect  krijgt  bijvoorbeeld  vorm in  het  bieden  van  bestaanszekerheid.  In  een
eerder advies refereerde uw adviesraad aan de bijzondere situatie dat de gemeente
minimaal  €  31  per  uur  betaalt  aan  thuiszorgorganisaties,  maar  dat
thuiszorgmedewerkers vervolgens slechts € 11,50 bruto per uur betaald krijgen. Dit is
niet alleen nadelig voor het werven en behouden van goed (thuis)zorgpersoneel, maar
ook  voor  de  thuiszorgmedewerker  om  zijn  gezin  te  kunnen  onderhouden   en
zelfstandig te kunnen laten meedoen in de samenleving.

Advies 28)
Zorg voor minimale uurvergoedingen voor mensen die namens of in opdracht van de
gemeente  werkzaamheden verrichten,  op  zodanige wijze  dat  zij  zelfstandig in  het
levensonderhoud van henzelf en hun gezin kunnen voorzien en kunnen meedoen in de
samenleving.
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Wonen
Een belangrijk aspect van het leven is een thuis. Voor veel Barendrechters is een thuis
onbetaalbaar of niet beschikbaar. Een tekort aan (betaalbare) woningen beïnvloed de
mate waarin volwassen kinderen het ouderlijk huis kunnen verlaten of hoe onveilige
thuissituaties en vechtscheidingen zo weinig mogelijk schade kunnen toebrengen aan
de betrokkenen. Zelfs de parkeerdruk in sommige straten lijkt gerelateerd aan het
stijgende  aantal  volwassenen  per  huishouden.  Ook  moet  lokaal  invulling  gegeven
worden  aan  regionale  afspraken  zoals  het  regioplan  beschermd  wonen  en
maatschappelijke opvang.

Advies 29)
Maak een woonvisie, waarin voldoende en betaalbare woningen voor Barendrechters
worden  gerealiseerd.  Maak  processen  en  (bedrijfs)belangen  transparant,  in  het
bijzonder ten aanzien van de (grote) belangen die bij dergelijke projecten spelen.

Advies 30)
Beschouw en profileer de woningproblematiek als een gemeenschappelijk probleem en
voorkom dat doelgroepen tegen elkaar worden opgezet.
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