Aan het college van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente Vught
Vught, 5 november 2013
Betreft: Rapportage Sociaal Domein september 2015

Geacht College,
Via een van uw ambtenaren ontvingen wij de rapportage Sociaal Domein Vught
September 2015.
Op zich biedt deze rapportage een duidelijke weergave van de bevindingen van
Wegwijs+ op het terrein van de transities Jeugd, Wmo en Participatie.
Niet alles is al bekend, niet alles is in beeld. Daarmee biedt de rapportage een eerste
beeld van de gedecentraliseerde verantwoordelijkheden naar de gemeente op die 3
terreinen in het overgangsjaar 2015.
Wat ons daarom zeer verbaast is dat deze rapportage de naam heeft gekregen: Sociaal
Domein Vught.
De transities Jeugd, Wmo en Participatie zijn niet het Sociale Domein maar vinden
plaats binnen het veel bredere Sociaal Domein.
Het lijkt ons niet denkbaar –en zeker niet wenselijk- dat u met deze benaming van de
rapportage het Sociale Domein wilt verengen tot de drie transities.
Natuurlijk, in het overgangsjaar 2015 ligt er binnen de gemeente grote nadruk en
tijdsdruk op het behappen van de nieuwe taken, verankeren van nieuwe
verantwoordelijkheden, andere werkwijzen, ‘nieuwe’ inwoners, nieuwe inkooptrajecten
etc. als consequentie van de decentralisaties. Dan is, zie deze rapportage, de kans
aanwezig dat de Vughtse werkelijkheid daartoe wordt gereduceerd.
Maar, naar onze menig speelt ook een rol dat het op dit moment ontbreekt aan
gemeentelijk Lokaal Sociaal beleid (het brede Sociaal Domein). Daarmee is er geen
richtinggevend kader voorhanden om nieuwe ontwikkelingen een plaats te geven in die
bredere Vughtse realiteit, om de lokale prioriteiten te benoemen (de Sociale agenda) en
te verbinden aan lokale ontwikkelingen en lokale partners.
Het laatste Lokaal Sociaal Beleid dateert van 2011 en betrof de periode 2011-2014. We
zijn nu vier jaar en de nodige ontwikkelingen verder.
Wij bepleiten ten zeerste dat u ten behoeve van helderheid voor de komende jaren snel
inzet op een actualisatie van Lokaal Sociaal beleid Vught. Vanzelfsprekend verwachten
wij dat u in die actualisatie veel aandacht besteed aan hoe u burgers en maatschappelijk
middenveld in Vught uitnodigt en betrekt bij de toekomstige (beleids)ontwikkelingen,
hoe u initiatieven van burgers en verenigingen in de uitvoering ervan ondersteunt en
honoreert, hoe u dat ook breed uitzet in de gemeente.
Tot zover,
Rob de Vries, voorzitter a.i.
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