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Algemeen  
De gemeente staat voor de uitdaging om na de transitie in 2015, waarbij de professionele hulpverlening een 
ander vorm heeft gekregen, nu een transformatie in de samenleving te bewerkstellingen waarbij het meer 
vanzelfsprekend moet worden dat inwoners meer voor elkaar gaan betekenen. Dat is een hele uitdaging en 
voor ambtenaren geen eenvoudige klus om daar een visie over te schrijven. Hoewel we dat beseffen, gaan  we 
toch kritisch zijn. Maar dat is wel opbouwend bedoeld. 
 
Samenhang in nota’s en eenvoudige taal nodig 
Het uitnodigen van burgers bij de versterking van de sociale basis doe je op de eerste plaats, zeker met de op 
handen zijnde Omgevingswet, door een toegankelijke nota te schrijven, die uitgaat van de leefwereld. 
Beleidstermen als “Sociale Prestatie”, de “ABCD benadering”, “zicht krijgen op ‘bewonerspaden’, gericht op de 
beweging naar voren” of “Meenemen van de uitkomsten van het leertraject integraal begroten en 
maatschappelijke waarde van bewonersinitiatieven en de pilot impactmeting” gaan daar niet bij helpen.  
En waarom zoveel nota’s geschreven met steeds variaties op hetzelfde thema. Drie nota’s met uitgangspunten 
voor achtereenvolgens Buurtteams / Informatie-Advies-Onafhankelijke Cliëntondersteuning / Sociaal 
Makelaars,  naast nota’s ‘Samen bouwen aan een zorgzame en toegankelijke stad’, ‘Visie versterken sociale 
basis’, ‘Plan van aanpak’ n.a.v. het rapport van de Rekenkamer ‘Langer zelfstandig thuis wonen’ en ga zo maar 
door. De samenhang tussen al deze nota’s en het grote maatschappelijke kader is zoek. Wij denken dat dat het 
moeilijk maakt voor inwoners om de overheid te begrijpen en initiatieven te kunnen schrijven zoals de 
gemeente die bedoelt en graag ziet. 
Ons verzoek aan de gemeente is om nota’s vanuit grotere kaders en in meer samenhang met elkaar te 
schrijven. Schrijf in een uitgebreide inleiding hoe wij alle nota’s t.o.v. elkaar moeten zien, of maak één 
samenhangende nota met verschillende hoofdstukken. Wij zien daarnaast een grote meerwaarde in een 
publieksversie met heldere criteria waaraan bewonersinitiatieven moeten voldoen. 
 
Visie versterken sociale basis (Wmo) 
In de voorliggende nota legt de gemeente de visie uit om de sociale basis in het kader van de Wmo (daarmee 
doelt de gemeente op het totale veld van formele en informele zorg in de buurt) te versterken. Het versterken 
van de sociale basis is echter meer dan alleen de Wmo. De beweging naar voren gaat over het hele 
maatschappelijke gebeuren. Wat doen we bijvoorbeeld met de begeleiding van schulden of met de begeleiding 
van jeugd? Het is belangrijk dat de gemeente integraal naar budgetten kijkt en dwarsverbanden legt. 
 
Randvoorwaarden voor een sterke sociale basis 
Randvoorwaarden gaan over betere informatievoorziening zonder schotten (1 loket), ondersteuning van 
mantelzorgers en het verbeteren van de toegankelijkheid van bestaande wegen en gebouwen voor mensen 
met een beperking, zoals genoemd in de nota. Het gaat echter ook over toegankelijk Openbaar Vervoer, een 
integraal samenhangend zorgaanbod, onafhankelijke cliëntondersteuning en over bestrijding van armoede. Dit 
blijven zaken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. In het rapport ‘Langer zelfstandig thuis wonen met 
ernstige beperkingen’ geeft de Utrechtse Rekenkamer in haar aanbevelingen ook dit bredere beeld. Hoe ziet de 
gemeente de éigen rol in het creëren van randvoorwaarden om de sociale basis te versterken? 
 

Bijvoorbeeld: Informatievoorziening als randvoorwaarde 
In de Visie op de sociale basis, vormt de informatievoorziening die naar inwonersinitiatieven gaat, een 
belangrijk onderdeel. Informatievoorziening is echter een overheidstaak. Bewoners kunnen een rol spelen, 
maar de gemeente blijft hiervoor verantwoordelijk. Solgu, Cosbo en de Cliëntenraad Wmo zijn van mening 
dat elke wijk een eigen, uniform opgezet informatieloket zou moeten hebben, waarbij een professional de 
eindverantwoordelijkheid heeft. Als bewonersinitiatieven de informatievoorziening moeten gaan leveren, 
wat doen we dan met wijken waar geen bewonersinitiatief ontstaat? 
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Meer inwoners: een sterkere sociale basis? 
Wat was de oorspronkelijke aanleiding van een steeds verder gaande beweging naar spoor 1 indertijd? Dat had 
te maken met enerzijds bezuinigingsdoelstellingen gepaard gaande met andere opvattingen over de relatie 
tussen hulpverlening en eigen kracht. Laten we dat ook eerlijk benoemen. Benoemd wordt dat het aantal 
inwoners groeit (van nu tot 2030 met 76.000 inwoners). Op pagina 4 wordt deze groei gezien als kans om de 
sociale basis te versterken. Maar evengoed komen er kwetsbare mensen bij die hulp nodig hebben. In een 
grote stad als Utrecht bestaat het gevaar dat bevolkingsgroei eerder een bedreiging voor een sterke sociale 
basis is dan een kans. We willen daarom vragen om het budget mee te laten groeien met de bevolkingsgroei, 
zodat de sociale basis niet alleen sterker wordt, maar ook sterk blijft.  
 
Maatschappelijke problemen in Utrecht 
1. Hoewel wij opkomen voor de belangen van ouderen en mensen met beperkingen, zien en ervaren wij een 
samenleving met een toenemend aantal jongeren dat ontspoort doordat zij leven in een samenleving die 
steeds onveiliger en ingewikkelder wordt (toenemende druk op school doordat resultaten steeds belangrijker 
worden, pesten, gemakkelijke bereikbaarheid van verslavende middelen, misbruik van sociale media, 
overgewicht, aandacht voor de uiterlijke schijn en dure apparaten, een consumptie-samenleving). Wij zijn van 
mening dat als je vooruit wilt kijken en straks ook generaties volwassenen en ouderen wilt hebben die stevig in 
het leven staan, je vooral óók de sociale basis van de jeugd moet versterken. En dat betekent bijvoorbeeld dat 
we kinderen leren met elkaar om te gaan, de onderlinge verschillen leren te accepteren en te waarderen. 
2. De onbetaalbaarheid van de zorg in de toekomst met steeds meer ouderen die  ouder worden en langer ziek 
zijn (driedubbele vergrijzing) t.o.v. inkrimping van de jongere generatie die de zorg kan leveren. Weliswaar zijn 
er veel jonge mensen in Utrecht maar die werken niet in de zorg, die studeren. 
3. Werkloosheid en toename van eenzaamheid onder alle leeftijden. 
4. De ingewikkeldheid van de samenleving. Zo constateerde de Nationale Ombudsman onlangs dat voor 
inwoners vaak niet meer duidelijk is onder welke regeling een zorg- of hulpvraag valt en het zelfs tussen 
instanties niet meer duidelijk is waar de verantwoordelijkheid ligt1;  
6. Armoede onder alle leeftijdsgroepen, wat bij ouderen en mensen met beperkingen vaak resulteert in 
stapeling van zorgkosten die zij niet meer kunnen betalen. 
 

Vraag: In hoeverre kan de beweging naar voren op de hier genoemde problemen een antwoord geven? Wij 
denken bijvoorbeeld dat juist de groep nog redelijk vitale ouderen een enorme bijdrage kan leveren aan de 
jeugd door als extra opa of oma te fungeren. Hoe gaan we deze potentie onder de ouderen aanboren? 

 
Preventie 
We missen in deze nota de rol van ‘preventie’ van maatschappelijke problemen. Weliswaar staat ‘preventie en 
herstel’ genoemd als een van de effecten van beleid, maar verder komt het begrip preventie niet echt terug in 
de visie. In hoeverre denkt Utrecht dat bewonersinitiatieven daarin een rol kunnen spelen? Moeten we niet 
primair de focus op preventie leggen? Gaan we bewonersinitiatieven voorrang geven die een preventieve 
uitwerking kunnen hebben?  
 
Ambitie 
We zien in de visie weinig inhóudelijke ambitie.  Op pagina 18 bij  ‘Monitoren en sturen op effect’ zie je  hier en 
daar 1 of 2 % ambitie. Dat is bijna geen ambitie en kan t.z.t. worden toegeschreven aan toeval. De ‘beweging 
naar voren’, verdient meer dan alleen het bewegen van budgetten voor professionele hulp naar spoor 1. Alleen 
het % Utrechters met een beperking die weinig problemen ervaren met meedoen, zou met 5% moeten 
toenemen, dat is een hoopvol begin! 
 
Samenwerking 
Verder beoogt de visie het bevorderen van de samenwerking tussen aanbieders. Zijn er tekenen dat 
onvoldoende wordt samengewerkt? Laten we ons er ook bewust van zijn dat samenwerking géén doel op zich 
is, en ook kan doorschieten met vertraging tot gevolg. Samenwerking is altijd een middel. Wij hoorden het 
voorbeeld binnen een buurtteam waarbij voor een eenvoudig probleem dat binnen een middag zou zijn 
opgelost als tot actie was overgegaan, terwijl het zoeken naar samenwerking al een dag had geduurd.  
 

                                                           
1 (https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2017/ombudsman-start-onderzoek-naar-toegang-tot-zorg-sociaal-domein) 
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Utrecht wil gaan werken met de ABCD—methode: aansluiten bij wat kwetsbare inwoners nodig hebben en als 
andere dingen nodig zijn, anders gaan werken. Waar worden inwoners zelf enthousiast van? Wat zet ze in 
beweging? Wat kunnen ze? Maar tegelijkertijd stelt de gemeente criteria op waaraan bewonersinitiatieven 
moeten voldoen. Wordt dan ook getoetst aan de mate van enthousiasme? Durft de gemeente bij de 
beoordeling van initiatieven ook zelf van de gebaande paden af te wijken?  
 
We blijven graag meedenken vanuit onze betrokkenheid en danken u voor uw aandacht. 
 


