Geleen, 12 april 2022
Aan: Informateur(s)/Formateur(s) coalitie Gemeenteraad Sittard-Geleen
Onderwerp: Aandachtspunten voor het nieuwe raadsakkoord voor SittardGeleen
Geachte Informateur(s)/Formateur(s),
Nu de gemeenteraadsverkiezingen alweer achter ons liggen en de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd, zijn de besprekingen voor het vormen van een
nieuwe coalitie in volle gang. Gelijktijdig zal hierbij natuurlijk ook worden gesproken over het op te stellen nieuwe raadsakkoord.
Als Wmo-raad Sittard-Geleen willen wij bij u enkele thema’s, het Sociaal Domein betreffende, voor deze formatiebesprekingen onder de aandacht brengen. Wij spreken de hoop uit dat u deze thema’s mee zult nemen in de besprekingen met de raadsfracties, en uiteindelijk ook onderdeel zult maken van
het nieuwe raadsakkoord.
1. Algemeen:
In Sittard-Geleen is al jaren het beleid gericht op ‘sterke wijken’ en de inclusieve samenleving.
Gelet op het belang van deze onderwerpen voor alle inwoners van SittardGeleen vragen wij u om de concretisering van dit beleid tot speerpunt te maken van de nieuwe coalitie.
2. Sterke en gezonde wijken:
Advies:
Als Wmo-raad Sittard-Geleen adviseren wij met klem om “sterke en gezonde
wijken” een prominent onderdeel/thema te laten zijn van het nieuw op te stellen raadsakkoord. En ook vanuit de gemeente samen met de inwoners van de
wijken hier actief invulling aan te geven. Door het per wijk uitvoeren van een
wijkscan, het opstellen van een wijkagenda en het beschikbaar stellen van een
wijkbudget.
Dit om zo van Sittard-Geleen een sterke en gezonde stad te maken en daarmee invulling te geven aan één van de opgaven en ambities van het plan van
aanpak NOVI1-gebied Zuid-Limburg.
Onderbouwing:
Eén van de opgaven en ambities van het plan van aanpak NOVI-gebied ZuidLimburg is: “Sterke en gezonde steden”. Iets dat wij als Wmo-raad SittardGeleen van harte ondersteunen.
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Er zijn vele redenen te benoemen waarom sterke wijken2 belangrijk zijn. Wij
noemen er twee:
a) Sterke wijken in het sociaal domein.
De landelijke overheid heeft een beleid ingezet waardoor de wijk nieuwe
functies krijgt zoals: het opvangen van mensen met dementie, mensen met
een psychische en/of verstandelijke beperking, mensen met verward gedrag, mensen die eenzaam zijn, ouderen die geacht worden langer zelfstandig te wonen, integratie van nieuwkomers, het signaleren van huiselijk
geweld, het huisvesten van buurtgezinnen, het vorm geven aan de inclusieve samenleving. Maar ook het vroegtijdig signaleren van problemen, het
ontwikkelen en vergroten van individuele en sociale netwerken, waardoor
mensen elkaar helpen en naar elkaar omzien (samenredzaamheid) zoals
onder andere in de Wmo is bedoeld.
b) Energietransitie
Gemeenten dienen uitvoering te geven aan het landelijk beleid m.b.t. de
energietransitie, zoals om mensen van het gas af te krijgen. Ook hierbij
speelt de wijk een belangrijke rol. Uit de ervaringen in de gemeente Groningen blijkt dat een goede sociale cohesie in de wijk helpt bij het ontwikkelen en implementeren van het warmtenet.
Daarnaast zijn Sterke en gezonde steden gebaseerd op “Sterke en gezonde
wijken”. Zij zijn immers het fundament van een stad.
Om wijken sterk en gezond te maken/houden is betrokkenheid van haar inwoners essentieel. Zij vormen namelijk de wijk en geven daarmee invulling aan
de sterkte en gezondheid van hun eigen wijk.
Het is daarom van groot belang dat wijkbewoners meedenken, meepraten en
over de sterkte en gezondheid van hun eigen wijk.
Zij kunnen als geen ander voor hun wijk aangeven wat er al is, wat goed is,
wat beter kan/moet en waar behoefte aan is. Oftewel zij kunnen invulling geven aan de scan van hun wijk (wijkscan).
Hiervoor zullen alle relevante partijen in een wijk moeten worden samengebracht. Samen kunnen zij daarmee een platform vormen voor hun wijk en
daarmee de verbindende factor zijn voor hun wijk.
Op basis van deze wijkscan zal een plan (wijkagenda) moeten worden opgesteld om de ideeën en wensen in de tijd te realiseren.
Voor deze realisatie zal door de gemeente voldoende financiële middelen aan
de wijk beschikbaar moeten worden gesteld. Op deze wijze kan een wijk over
een eigen wijkbudget beschikken. Daarmee krijgen de inwoners van de wijk
naast (mede)bevoegdheid ook (mede)verantwoordelijkheid voor het realiseren
van hun eigen Wijkagenda. Dit zal ook de (sociale) cohesie in de wijk versterken.
Van de 13 politieke partijen/groeperingen die in Sittard-Geleen aan de gemeenteraadsverkiezingen meededen, ondersteunen er 6, waaronder de huidige 3 coalitiepartijen, in hun verkiezingsprogramma het wijkbudget.
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Als Wmo-raad Sittard-Geleen onderkennen wij het grote belang van sterke en
gezonde wijken in Sittard-Geleen. Dit hebben wij dan ook onder andere verwoord in onze visienotitie “Sterke Wijken! Kennen wij hun stem?”
Om deze sterke en gezonde wijken in Sittard-Geleen te realiseren en te continueren zullen deze wijken dan ook moeten beschikken over eigen wijkbudgetten. Daarnaast zullen in de wijken actieve relevante partijen bij elkaar moeten
worden gebracht in een platform. Dit om samen de wijkagenda enerzijds op te
stellen en anderzijds te realiseren.
3. Lokale Inclusie Agenda (LIA):
Advies:
Het is van groot belang om de LIA te laten doorgroeien, ook na 2024:
 Met projecten voor groepen die nog niet genoemd zijn.
 Door te werken aan bewustwording wat Inclusie inhoudt bij ambtenaren en
burgers.
 Met vasthouden aan het motto van het VN-verdrag ‘niets over ons zonder
ons’. Dus door het nadrukkelijk betrekken van de betreffende burgers en
belangengroepen bij het maken van de plannen.
 Door het verankeren van inclusie in standaard beleid.
 Met dezelfde facilitering (begroting en 1 fte) als in de periode 2020-2024
Onderbouwing:
De Commissie Sittard-Geleen Inclusief werkt mee aan de uitwerking en implementatie in onze gemeente van het VN -verdrag Handicap (rechten van
mensen met een beperking). Er zijn veel stappen gezet in de afgelopen raadsperiode. Er moet echter nog veel gebeuren! Het is onzes inziens dus van belang vast te houden aan het streven van Sittard-Geleen een Inclusieve gemeente te maken.
Een gemeente dus waarin het normaal is dat iedereen mee kan doen.
De LIA (Lokale Inclusie Agenda) is in 2020 in de gemeenteraad vastgesteld.
Het is een co- creatie tot stand gekomen maar dit is geen eindresultaat, wel
een goed begin.
Jaarlijkse evalueren van het proces is nodig om de LIA aan te passen en uit te
breiden.
Inclusie is een breed begrip. Er is al aandacht voor de fysieke toegankelijkheid, hierbij valt te denken aan gebouwen, openbare ruimte, woningen, ‘natuur’ en wandelwegen.
Voor de communicatie naar de burgers, hierbij valt te denken aan klantcontact, brieven, folders, website.
Er liggen echter nog meer aandachtsgebieden/ uitdagingen zoals onderwijs,
sport/hobby, werk, wonen.

4. Beleid en Uitvoering:
Advies:
Als Wmo-raad Sittard-Geleen adviseren wij de uitvoerbaarheid van gemeentelijk beleid, plannen en regels en de communicatie erover, duidelijk te positioneren in het nieuw op te stellen raadsakkoord.
Onderbouwing:
Pim van Vliet (voorzitter Vereniging van Gemeentesecretarissen) schrijft in
Binnenlands Bestuur 05-2022 over de uitvoerbaarheid van plannen, beleid en
regels het volgende:
“Een goed plan blijkt soms helemaal niet zo goed wanneer het misgaat in de
uitvoering. Aandacht voor die uitvoering is daarom van het grootste belang.
Helaas ervaren bestuurders de bedrijfsvoering vaak als ‘iets van erbij’, vooral
handig voor besparingen, ‘want het kan altijd efficiënter’. Er moet meer aandacht komen voor de uitvoerbaarheid van regels en beleid, ook om er draagvlak in de samenleving voor te krijgen. Dat betekent investeringen in informatisering en innovatie.”
Als Wmo-raad Sittard-Geleen onderschrijven wij deze zienswijze
Naar onze mening zijn Beleid en Uitvoering, ook voor het sociaal domein, onlosmakelijk met elkaar verbonden en zullen elkaar dan ook voortdurend beïnvloeden.
Het is essentieel om draagvlak voor het gemeentelijk beleid, plannen en regels
bij de inwoners in alle wijken van Sittard-Geleen te krijgen.

Wij, als Wmo-raad Sittard-Geleen, hopen u met deze aandachtspunten handvaten te hebben gegeven voor de formatiebesprekingen. Wij wensen u veel
succes met deze besprekingen.
H. van Geffen
Voorzitter

M. Manukjan-Arakelian
Secretaris
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