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1: Opening en Agenda vaststellen
De voorzitter opent het openbare gedeelte van de BASD-vergadering. Er zijn een aantal gasten
aanwezig die willen kijken hoe de BASD-leden vergaderen. Ruud Beem is afwezig wegens
omstandigheden. De voorzitter verteld dat wij in het openbare gedeelte van de BASD-vergadering
gaan hebben over het Herijking van de visie sociaal domein, hiervoor is Nicolette van Zanten Strateeg
onderwijs van de gemeente aanwezig die een toelichting gaat geven en wij kunnen haar vragen
stellen over de herijking visie sociaal domein.
2: Herijking advies sociaal domein
Nicolette van Zanten is aanwezig en vraagt of wij een toelichting willen ontvangen over de
ontwikkelingen tot en met nu toe en wat ze met de inbreng hebben gedaan van het eerste overleg
met de BASD-leden. Hierna was nog voldoende tijd om vragen te stellen over de keuze die ze op dit
moment hebben genomen om in de herijking visie sociaal domein te zetten.
Er zijn afgelopen jaren veel besluiten genomen die hebben geleid tot het herijking visie sociaal
domein te gaan doen. Er zijn bijeenkomsten geweest met andere beleidsontwikkelaars van andere
gemeente met een aantal vraagstellingen wat van belang is en hoe er over gedacht wordt. Er zijn 3
vraagstellingen vanuit het college gekomen die belangrijk waren om te beantwoorden.
1: Waar moet aandacht zijn voor ondersteuning ? Terug naar benadering door eigen kracht.
Beantwoording er moet aandacht zijn voor ondersteuning en de inwoners in hun eigen kracht te
zetten, de gemeente weet dat veel inwoners die ondersteuning nodig hebben een klein sociaal
netwerk hebben, de bedoeling is om te zoeken dat de inwoners voldoende sociale netwerk hebben
dat de inwoner beter in hun kracht staat.

2: Eén regisseur, één plan, : Beantwoording iedereen praat over een regisseur die de regie neemt
over een plan en alles op een plan. Dit is en blijft een erg moeilijk onderdeel in de gemeente
apparaat.
3: De effectiviteit en integraal werken: beantwoording de gemeente wil de inwoners die
ondersteuning of hulpvragen hebben persoonlijk gaan spreken en kijken wat de hulpvrager
daadwerkelijk nodig heeft. Niet op welke voorziening heeft de inwoner recht heeft maar welke
voorziening daadwerkelijk de inwoner verder helpt.
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