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Samenvatting van het verslag van de vergadering van 25 januari 2018
Presentatie door wethouder Bart Nootebos over de Omgevingswet
De beleidsmedewerker Lokaal Gezondheidsbeleid heeft ons de tip gegeven de Omgevingswet in de gaten te houden. De
Omgevingswet is feitelijk de decentralisatie van de harde sector. Alle omgevingswetten samengevoegd, met meer ruimte voor
initiatiefnemers, maar ook meer opdracht.
In de praktijk: geen bestemmingsplannen meer, een maar omgevingsvisie en daarbij behorend omgevingsplan. Dat plan kan
het detailniveau hebben van een bestemmingsplan, maar dat hoeft niet. Oogmerk van de wet is ruimte maken voor wat kan.
Het is de bedoeling dat een initiatiefnemer niet alleen een plan maakt en een vergunning aanvraagt, maar ook met alle
belanghebbenden in overleg gaat om met hen samen tot een voor iedereen aanvaardbaar plan te komen. Zeker voor
gemeentelijke plannen, die meestal de openbare ruimte betreffen, kan zoiets veel consequenties hebben. De Wmo-Adviesraad
zou in veel gevallen een van de belanghebbende partijen kunnen zijn..
Tip voor de Adviesraad: houd oog voor een waardevolle leefomgeving. Er is een verband met langer zelfstandig wonen,
participatie, en zelfredzaamheid. Het is een uitdaging om dat concreet te maken. Het is de bedoeling dat de Wmo-Adviesraad
adviseert over de Omgevingsvisie voordat deze wordt vastgesteld. Voor bouwplannen die een relatie hebben met het sociaal
domein zou dan de Adviesraad standaard geconsulteerd moeten worden. De werkgroep Toegankelijkheid krijgt hier zeker ook
een rol in. De gemeente moet toetsen wie de belanghebbenden voor projecten zijn, en er op letten dat die allemaal
aantoonbaar gehoord zijn.
In de Omgevingsvisie kunnen (al dan niet op advies van de Adviesraad) zaken opgenomen worden als een rookvrije omgeving
van basisscholen, een omgeving die uitnodigt tot bewegen (met wandelpaden en speeltoestellen), een advies om het realiseren
van kangoeroewoningen makkelijker te maken, etc. Ruimte maken voor maatwerk. De Omgevingswet gaat in 2021 in.
Project Van de straat
De wethouder licht toe: Er is wel een nieuwe voorzitter, nog geen penningmeester, en geen professionele coördinator. Er zijn
wel aanmeldingen van vrijwilligers, maar niet de vrijwilligers die ze echt nodig hebben. En er is geen coördinator.
Achtergrond: het is een project voor en door jongeren, ondersteund door stichting Welzijn. Gericht op jongeren die we niet
helemaal in beeld hadden als gemeente; uitvallers, maar zonder uitkering. Soms met een strafblad.
De bedoeling was deze jongeren weer te resocialiseren (leren op tijd komen, aanwezig zijn, activiteiten doen). En nu: er wordt
een evaluatie opgestart. Er moet nog iemand voor aangezocht worden, die kan uitzoeken wat er tot nu toe gedaan en gebeurd
is, en hoe het nu verder moet. Er wordt gezocht naar een betaalde conciërge-achtige functionaris die de kar kan gaan trekken.
Het is de bedoeling dat de evaluatie in april afgerond is, en dat dan besloten wordt hoe het verder gaat. Momenteel zijn er 10
tot 15 jongeren betrokken.
Zorgen over keukentafelgesprekken
Komende tijd kunnen we niet zo veel, mede door de verkiezingen ligt er veel stil.
Afgesproken wordt dat we met de nieuwe wethouder een gesprek aanvragen. En daarbij aangeven dat de kwaliteit van de
keukentafelgesprekken ons grote zorgpunt is.
Advies Uitvoeringsplan lokale Schuldhulpverlening 2018
Op zich ziet het plan er goed uit, zeker de samenwerking tussen de diverse partijen om huisuitzetting, afsluiting
nutsvoorzieningen en ontstaan schulden te voorkomen. Dit is echter de ideale situatie. Hoe de praktijk gaat uitpakken is
afwachten. Het is zorgelijk dat dit in eerste instantie een bezuiniging is..
In de notitie staat dat een groot deel van het budget voor bijzondere bijstand wordt uitgegeven aan bewindvoeringskosten.
Hoeveel mensen gaat dat om? Stede Broec wil schuldhulpverlening zelf doen, vanuit de gemeente. Als cliënt kun je vrijwillig
een bewindvoerder vragen. Maar het is ook mogelijk dat je een bewindvoerder krijgt opgelegd met een rechterlijke beslissing.
Stede Broec wil naar budgetcoaches toe. Maar een bewindvoerder heeft zeggenschap over jouw financiën en bepaalt wat
ermee gebeurt. Een budgetcoach adviseert en ondersteunt.
Preventiemedewerker en budgetcoaches werken voor sommige mensen zeker wel. Maar niet voor iedereen! Na afloop van een
schuldsaneringstraject stoppen sommige gemeenten met bewind voering. Maar veel mensen blijven die ondersteuning nodig
hebben. Het hele advies kunt u lezen op https://www.stedebroec.nl/file/3007/download

