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College van burgemeester en wethouders 
Gemeente Dronten 
Postbus 100 
8250 AC  DRONTEN 
 
 
 
Onderwerp:   Ongevraagd advies Kadernota 2022 
Datum:  13 augustus 2021 
Uw kenmerk:  - 
Ons kenmerk:  2108lf01 
 
 
 
Geacht college, 
 
 
Als ASD stellen wij ons pro-actief op en we attenderen het college graag blijvend op 
belangrijke punten binnen het sociaal domein in het besef dat dit altijd serieus wordt 
genomen. 
Vanuit ASD Dronten geven wij u een ongevraagd advies over de Kadernota 2022 zoals 
die door u is gepubliceerd op de website van de gemeente Dronten. 
 
Wij hebben ons bij dit ongevraagde advies alleen geconcentreerd op de belangrijkste 
onderwerpen in de Kadernota die vallen binnen het sociaal domein of grenzen aan het 
sociaal domein. U geeft daarin per pakket opties weer met bijbehorende financiële 
bedragen. In dit ongevraagde advies zijn we puntsgewijs de letters nagelopen die 
communiceren met de pakketten, zoals door u gehanteerd in de Kadernota. We geven ons 
ongevraagde advies weer per optie. 
 
A Minder fte’s voor wethouders en vermindering ondersteuning griffie 
In een groeiende gemeente is deze keuze niet wenselijk.  
Niet alleen het informeren van de raadsleden kan hiermee in onze ogen niet goed worden 
uitgevoerd. De belasting bij de wethouders en uitvoerende ambtenaren wordt te groot. Wij 
adviseren u deze keuze te heroverwegen. 
B    Avondopenstelling: 
In de praktijk is er op dit moment geen avondopenstelling, echter voordat we te maken 
kregen met COVID-19 was dit wel het geval. We adviseren u om minimaal één vaste 
avond per week een avondopenstelling aan te houden, om daarmee alle inwoners de 
gelegenheid te bieden een afspraak te maken indien nodig. Dit draagt naar onze mening 
bij aan klantvriendelijkheid. 
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B Bezetting receptie: 
Het huis van de gemeente Dronten is een plek waar inwoners zich welkom moeten voelen. 
In een huis heet de bewoner zijn gasten welkom. Voor veel inwoners is het huis van de 
gemeente Dronten een plek waar men niet vaak komt en waar men de weg niet weet. Het 
lijkt ons met een creatieve insteek niet onmogelijk om de receptie permanent te 
bemensen. De flexibele werkplekken zouden daar een onderdeel van kunnen zijn. Het kan 
ons inziens de betrokkenheid met de inwoners versterken, maar ook de waardering tussen 
de collega’s onderling versterken en het inzicht in het functioneren van de diverse taken 
binnen het gemeentehuis vergroten.  
G Verkeer, vervoer en parkeren 
De toegankelijkheid van voet- en fietspaden mag nooit in het gedrang komen. In het kader 
van veiligheid is het bovendien van belang om een goed zicht te waarborgen voor 
deelnemers aan het verkeer. Het advies luidt om de prioriteit aan verkeersveilige, 
bereikbare en leefbare openbare ruimte op minimaal hetzelfde niveau te behouden. 
L Verdwijnen basissubsidie verenigingen: 
Bij dit onderdeel, maar later ook bij onderdeel N, is het lastig te beoordelen of hier 
uitsluitend verenigingen worden bedoeld of wellicht ook stichtingen. Het is goed om 
rekening te houden met het onderscheid. Wij kunnen ons voorstellen dat, als er naast de 
basissubsidie ook een activiteitensubsidie verstrekt wordt, de basissubsidie achterwege 
kan blijven. We vragen wel aandacht voor het feit dat organisaties  tegelijkertijd te maken 
krijgen met een vercommercialisering en beperking van ruimtes waar kan worden 
bijeengekomen voor vergaderingen, ontmoetingen en dergelijke. Om de functie 
vergelijkbaar met die van een buurthuis te vervullen zal een ruimte laagdrempelig 
toegankelijk moeten zijn. De prijzen van huur en koffie/thee vormen daar een belangrijk 
onderdeel van. Nu er voor de bestaande ruimtes steeds hogere (huur)prijzen gelden en er 
geen alternatieven worden geboden, vormt dat naar alle waarschijnlijkheid de nekslag 
voor veel kleinere organisaties. De gevolgen daarvan voor de gemeente Dronten zijn 
(financieel en anderszins) niet wenselijk. Het werkt demotivering van vrijwilligers, kleine 
(buurt)verenigingen en burgerinitiatieven in de hand, terwijl die juist hard nodig zijn om 
kwetsbare inwoners te ondersteunen. Deze groepen verdienen het gekoesterd te worden.  
Wij adviseren om laagdrempelige voorzieningen te behouden voor niet commerciële 
initiatieven die met behulp van vrijwilligers ondersteuning bieden aan kwetsbare inwoners 
in de gemeente Dronten. 
L Vervallen beleidsdoel cliëntondersteuning en ervaringsdeskundigheid 
Cliëntondersteuning en ervaringsdeskundigheid zijn van groot belang in het kader van een 
zelfredzame samenleving. De gemeente Dronten verwijst voor Cliëntondersteuning naar 
de organisaties MEE en CMO Flevoland. De ASD is er voorstander van om gebruik te 
maken van plaatselijk beschikbare instanties die ook de knowhow bezitten en uitstekend in 
staat zijn om cliëntondersteuning te bieden zonder verlies van kwaliteit, tegen lagere 
kosten. Te denken valt daarbij aan maatschappelijke organisaties als ouderenbonden en 
Stichting Onder Dak, maar ook kerkelijke organisaties.  
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Te overwegen valt om door middel van een periodieke bijscholingscursus het 
kwaliteitsniveau binnen bestaande organisaties te handhaven. Daarnaast is er altijd de 
optie om cliëntondersteuning vanuit het eigen netwerk van de inwoner zoveel mogelijk te 
promoten.  
Voor ervaringsdeskundigheid verwijst de ASD graag naar haar ongevraagd advies van 
november 2019. Onder voorwaarden is ervaringsdeskundigheid een uitstekend middel om 
inwoners laagdrempelige en toegankelijke hulp te bieden vanuit een vertrouwensband met 
een gelijkgestemde. 
M2 Investeren in taal- en leesachterstanden en een Leven Lang Leren 
Als dit invloed heeft op de activiteiten van het Huis voor Taal is ons advies om hier niet op 
te korten. 
M3 Geen actieve hulp aan mensen die ver van de arbeidsmarkt staan 
Als blijkt dat hulp nodig is dan ziet de ASD graag dat het wordt geboden. In plaats van 
afschaffen zou afschalen een optie kunnen zijn. 
M3 Vervallen taken participatiegidsen 
De ASD acht dit onwenselijk en zeer onverstandig. 
M3 Verdwijnen baliefunctie Sociaal Domein 
Nog teveel inwoners zijn afhankelijk van iemand die hen kan begeleiden. Met deze 
beslissing wordt geen rekening gehouden met een grote groep inwoners die niet leerbaar 
is op digitaal gebied en die vanwege het niveau van lezen en schrijven niet in staat is 
benodigde formulieren (juist) in te vullen. Het taalgebruik van formulieren is nu eenmaal 
anders dan de gebruikelijke spreektaal. Soms ontbreekt ook het overzicht om formulieren 
in te vullen en de gevraagde informatie te overleggen. De ASD adviseert om op vaste 
momenten inwoners toch de mogelijkheid te bieden om geholpen te worden aan de balie. 
N Verdwijnen Pas van Dronten 
In november 2020 heeft de ASD in haar gevraagd advies Tussentijdse evaluatie 
mantelzorgcompliment al gewezen op de manco’s van de Pas van Dronten. De ASD ziet 
in de plaats van de Pas van Dronten liever weer een middel zoals dat eerder bestond in de 
vorm van de toegankelijkheidsbijdrage. Dat was meer praktisch en met gebruikmaking van 
de inkomenstoetsing lijkt dit ook meer gericht inzetbaar. 
N Eigen bijdrage regiotaxi 
Het is bij dit onderwerp van belang om te weten wat het verschil is met de tarieven die 
gelden in het reguliere Openbaar Vervoer. Als het zo is dat er voor de Regiotaxi minder 
betaald wordt, dan is het plausibel om het tarief naar boven bij te stellen en gelijk te 
trekken met het tarief van het OV. In verband met toegankelijkheid kan de Regiotaxi een 
cruciaal vervoermiddel zijn. Voor de inwoners die vanwege beperkingen een pas hebben 
gekregen voor de Regiotaxi mag het tarief nooit hoger uitvallen dan de prijs van een 
vergelijkbare rit met het reguliere OV. 
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N Vervallen van steun aan strijd tegen eenzaamheid, vrijwilligerswerk en 
mantelzorg en het stimuleren van deelname aan de samenleving. 

De ASD vindt het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in het voorveld. We kunnen over dit 
onderdeel echter moeilijk een advies geven, omdat ons niet duidelijk wordt uit de 
Kadernota wat er precies onder de ondersteuning verstaan wordt. Dit kan de inzet van 
uren vanuit de gemeente of De Meerpaal betreffen, secretariële ondersteuning, de kosten 
voor de kwartiermaker of alleen financiële ondersteuning. Burgerinitiatieven dragen in het 
algemeen bij aan de deelname van inwoners aan de samenleving en ASD adviseert hier 
niet te bezuinigen op de noodzakelijke ondersteuning. Voor wat de mantelzorg betreft is in 
de Verordening Sociaal Domein 2020 in hoofdstuk 4 een paragraaf opgenomen. Het daar 
genoemde mantelzorgcompliment is nog gekoppeld aan de Pas van Dronten. Als deze 
Pas van Dronten vervalt zal de invulling van het Mantelzorgcompliment anders 
vormgegeven moeten worden.  
Omdat we onder deze paragraaf niet kunnen beoordelen welke uitgaven het precies 
betreft en wat de noodzakelijke ondersteuning is, geven we over dit onderdeel geen nader 
advies.  
N WMO handhaving 
Als de uitgave op toezicht hoger ligt dan de vooraf ingecalculeerde “fraude” is ons advies 
om het toezicht te laten vervallen. Immers, de toegang is al dusdanig strikt dat er aan de 
voorkant al controle kan worden uitgeoefend. 
O Gezonde leefstijl 
De uitgaven met betrekking tot een gezonde leefstijl draaien om het voorkomen van 
uitgaven op langere termijn. Ons advies is dan ook om hier niet op te bezuinigen. Dat geldt 
met name voor de subsidies die gelieerd zijn aan sport en jongeren. Weliswaar zijn 
resultaten hier moeilijk meetbaar op de korte termijn, maar dat mag geen excuus zijn. Het 
Beleidsdoel “Het aantal inwoners met verslavingsproblemen neemt af en meer inwoners 
zijn zich bewust van de gevaren van genotmiddelen” laten vervallen ziet de ASD niet als 
een optie gezien de intensiteit van problemen onder groepen inwoners en de (steeds 
meer) zichtbare aanwezigheid van (vooral jonge) drugsdealers. 
 
In het algemeen willen we meegeven dat bezuinigingen in het sociaal domein met name 
voor mensen met een beperking onwenselijk zijn. Dit belemmert hen volwaardig deel te 
kunnen nemen aan de samenleving en staat haaks op een inclusieve samenleving. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van de ASD Dronten, 
 
 
 
Lia Flipse, ambtelijk secretaris ASD Dronten 

mailto:secretaris@obd-dronten.nl

