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Geacht bestuur, 

Bij brief van 9 oktober 2019 heeft u aan alle gemeenten in de Drechtsteden gevraagd 
een zienswijze te geven op de regionale visie Sociaal domein "Iedereen een 
zelfstandig en volwaardig bestaan". 

De visie is vastgesteld door de Drechtraad en door ons met een positieve reactie 
ontvangen. Op dit moment wordt ook binnen Papendrecht vorm gegeven aan een 
lokale visie op het sociale domein. Gelet op de verbanden die er zowel op het niveau 
van de Drechtsteden als op het niveau van Zuid Holland Zuid liggen vinden wij het 
belangrijk dat niet alleen de visies op elkaar aansluiten, maar dat juist ook in de 
uitwerking sprake is van afstemming en verbinding. Wij zien hier kansen voor 
versterking van elkaars doelstellingen. Zoals u zelf aangeeft is deze zienswijze 
bedoeld als input voor de uitwerking van de visie. In dat kader willen wij u dan ook 
graag de volgende punten meegeven:

 Wij vinden het tijdig op- en afschalen van ondersteuning van belang om 
ervoor te zorgen dat onze inwoners de juiste ondersteuning krijgen waarbij 
de efficiency niet uit het oog wordt verloren. Wij juichen dan ook initiatieven 
toe om in gezamenlijkheid de aansluiting tussen de maatwerkvoorzieningen 
en de algemene voorzieningen te versterken. 

 Wij vinden de vertaling van de ambitie om als SDD aanwezig te zijn op 
locaties waar mensen met ondersteuningsvragen aankloppen belangrijk. 
Binnen Papendrecht is "Sterk Papendrecht" een belangrijke spil als het gaat 
om informatie, advies en ondersteuning. Niet alleen de fysieke 
aanwezigheid, maar ook de aansluiting bij/afstemming met de lokale 
werkwijze achten wij van belang. 

 Wij  zien kansen om de samenwerking op het gebied van de jeugdhulp te 
versterken. Zowel bij gezinnen met meervoudige problematiek, als bij de 
overgang 18- naar 18+, kunnen we meer bereiken door meer doelgericht 
gezamenlijk op te trekken en te zorgen voor afgestemde ondersteuning.   

 Wij constateren landelijk een toenemende vraag om zorg en ondersteuning. 
Hierdoor zal de druk op de voorzieningen toenemen en keuzes gemaakt 
moeten worden. Bij de uitwerking van de visie hechten wij dan ook aan een 
goede communicatie die verwachtingen managet en een regionale financieel 
kader waarin de uitkomsten van de regionale taakstelling zijn vertaald.



Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw 
plannen voor de verdere uitwerking tegemoet.

Hoogachtend,

De griffier voorzitter,

C.G.M. Bus A.J. Moerkerke


