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Aanleiding
De Adviesraad Sociaal Domein Wijk bij Duurstede maakt zich grote zorgen over een aantal
landelijke ontwikkelingen, die inwoners van Wijk bij Duurstede raken. Deze ontwikkelingen
zijn o.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Financiële tekorten, zowel bij overheden als bij individuele inwoners
Stijgende uitgaven sociaal domein
Economische depressie op komst met grote werkloosheid
Maatschappelijke onvrede over “de overheid” met daarin steeds grotere
verschillen/visies/groeperingen
Grote groepen kwetsbaren onder verantwoording van de gemeenten
Vergrijzing, op lokaal niveau dubbele vergrijzing
Personele tekorten in bepaalde beroepsgroepen, denk bijvoorbeeld aan (thuis)zorg
Tekorten op de woningmarkt
De verhouding tussen overheid en inwoners gaat steeds meer schuren

De coronaproblematiek heeft deze problemen niet veroorzaakt, maar wel versterkt.

Participatiesamenleving
In 2015 is er landelijk gekozen voor een participatiesamenleving en is met de decentralisatie
de verantwoording voor kwetsbare groepen bij de gemeenten neergelegd. Er kwam minder
geld vanuit de landelijke overheid naar de gemeentes én de gemeente werd met meer
hulpvragen geconfronteerd doordat o.a. de wijkteams dichter bij de inwoners staan.
De gemeente Wijk bij Duurstede is enkele jaren geleden begonnen met het ontwikkelen van
de MAG, waarin de eigen kracht van de inwoner centraal gesteld wordt. Een mooi begin om
de participatiemaatschappij vorm te geven. Op dit moment zijn er drie uitvoeringsagenda’s
gerealiseerd, die geschreven zijn op een hoog abstract niveau en nog zonder SMART

geformuleerde doelstellingen. Ook de inbreng van de inwoners van Wijk bij Duurstede wordt
hierin nog niet concreet genoemd. De inwoners ontbreken in de keten.
Hoe komen al deze ontwikkelingen samen en wat zijn de gevolgen voor de gemeente,
maatschappelijk middenveld en inwoners? Het is van belang om hier een analyse van te
maken en te kijken wat en waar en hoe de omslag van gemeente naar gemeenschap
gemaakt kan worden (van individu naar collectief).
Hoewel het hier gaat om een landelijke problematiek met algemene beleidsregels vanuit Den
Haag, is de gemeente zelf verantwoordelijk voor de oplossing in de gemeente Wijk bij
Duurstede. Hoe de problemen zijn ontstaan is niet belangrijk voor de inwoner, een
(gezamenlijke) oplossing wel.
Het is vanuit inwonersperspectief van groot belang om de verregaande gevolgen van de
omslag naar een participatiemaatschappij te benoemen en de inwoners mee te nemen in de
ontwikkelingen. Met het verrassen van de inwoners met “kant-en-klare” oplossingen creëer je
geen draagvlak en dat is wat er nodig is om de omslag te maken. Hoe wordt iedereen zich
bewust van zijn nieuwe rol in deze veranderde maatschappij?

Ons advies
De Adviesraad vraagt om herkenning en erkenning van de urgentie van bovenstaande
problematiek met hieraan gekoppeld een strategie/uitvoeringsplan. Daarbij is open en
eerlijke communicatie naar én met de inwoners een vereiste om gezamenlijk te komen tot
een succesvolle aanpak en oplossing van deze problematiek.
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