Inbreng Regiovisie Meedoen en Wonen
Voorzitter, we hebben hier een ambitieuze regiovisie voor ons liggen en dit stemt onze fractie
tevreden. Daarom stemmen wij als GroenLinks zeker voor deze visie en vinden we het fijn om te
zien dat de regionale aanpak wordt verbeterd en geconcretiseerd. We staan uiteraard achter veel
van deze besluiten gezien er een hoop overeenkomt met ons verkiezingsprogramma. Neem
bijvoorbeeld de ontschotting binnen het sociaal domein, het belang van vroegsignalering, de
integrale aanpak en maatwerk. Daarnaast zijn we tevreden met de nadruk op preventie in deze
visie, want uiteraard blijft voorkomen beter dan genezen.
We hebben echter nog enkele vragen en aanvullingen.
1. Één hiervan is dat de afbakening van de doelgroep ons soms ietwat vaag blijft, waardoor
soms onduidelijk is op welke (sub)groepen er specifiek wordt gedoeld. Er wordt op pagina 5
bijvoorbeeld gesproken over “belanghebbenden in de breedste zin”. Het wordt hier dus niet
duidelijk aangegeven of dit dan bijvoorbeeld dak- en thuislozen, mensen die beschermd
wonen of personen die verward gedrag vertonen, betreft. Wellicht zou er dus een
specificering van de subgroepen binnen deze brede groep gegeven kunnen worden. Wij
zouden het erg op prijs stellen als dit soort termen nader worden geduid, zodat er geen
misverstanden of generaliseringen rondom ontstaan. Ook wordt er niet gesproken over de
aantallen van deze belanghebbenden, kunnen deze ook nader worden gespecificeerd?
2. Verder zouden wij graag op de hoogte worden gehouden rondom de ontwikkelingen en
resultaten met betrekking tot de overgenomen diensten binnen de Sociale Basis, zoals
Incluzio. Hoe staat het bijvoorbeeld met hun capaciteit, de kwaliteit en hoe tevreden zijn de
cliënten? Wij hopen op terugkoppeling en continuïteit hierin zodat de ontwikkelingen
zichtbaar blijven.
3. Daarnaast wordt er ook gesproken over het versterken en verbeteren van de
cliëntenparticipatie, een belangrijk communicatiemiddel om passend beleid te bieden per
situatie. In hoeverre is hier op dit moment al sprake van? Het is uiteraard enorm belangrijk
dat er niet alleen over, maar ook met mensen wordt gepraat. (Tekst: Cliëntparticipatie willen
we beter integreren in de bestaande infrastructuren van kennisoverdracht en
beleidsontwikkeling. Om erachter te komen hoe cliënten de ondersteuning en zorg ervaren
is het van belang de cliëntparticipatie onderdeel te laten zijn van overleg- en inspraak
structuren)
Al bij al zijn we nogmaals erg te spreken over alle beoogde doelen in dit stuk en hopen we dat
deze naar verwachting kunnen worden gerealiseerd.

