Aan college van Burgemeester en wethouders
Gemeente Almere.

Betreft

Advies Adviesraad Sociaal Domein ten aanzien van
beleidsplan Sociaal Domein 2016 t/m 2018 “Veranderen wat nodig is”

Datum

Geacht College,
Sinds september 2015 is de gemeente, samen met de ASD en maatschappelijke partners, bezig met een
herziening van het beleidsplan Sociaal Domein. In consultatierondes hebben wij meegedacht over
noodzakelijke veranderingen.
De gemeente is op basis van alle inbreng aan de slag gegaan met de nota “Veranderen wat nodig is” en de
ASD heeft op 23 mei de adviesaanvraag ontvangen. De kern is dat de gemeente vast wil houden aan de
ingezette koers, en daarnaast focust op het verder ontwikkelen van een meer preventieve en integrale
aanpak. Als ASD juichen wij deze ontwikkeling toe.
Terecht ziet u de grootste uitdaging bij de wijkteams. Het afgelopen anderhalf jaar hebben ze zich kunnen
ontwikkelen en in kunnen werken, en dat heeft tot nieuwe inzichten geleid – ook bij de ASD. Wij denken
namelijk dat de wijkteams om meerdere redenen anders ingericht en uitgebreid moeten worden.
Daarnaast blijft voor ons de grootste zorg de discrepantie tussen vraag en aanbod op de woningmarkt,
vooral waar het goedkope sociale huurwoningen betreft. Vooral de veranderende vraag door een groei van
het aantal ouderen, de uitstroom uit instellingen en de komst van vluchtelingen leggen extra druk op de
woningmarkt.
Als laatste vragen wij u extra aandacht voor armoede en schulden, en de grote last die op mantelzorgers
drukt. Wij adviseren u deze kwetsbare doelgroepen bij te staan en te faciliteren.
Wij hopen dat u onze adviezen ter harte neemt en zien uit naar de uitwerking van de ambitities in de
uitvoeringsplannen.

Met vriendelijke groet,
Klaas Jongejan, voorzitter
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