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MOTIE GEMEENTERAAD

Motie nummer:
ITifê

Datum indiening

Onderwerp: Verdieping transitie sociaal domein

De raad van de gemeente Zutphen,

overwegende dat:

a. de noodzaak en wenselijkheid van de transitie in het sociaal domein van "zorgen voor' naar
"zorgen dat" breed gedragen wordt;

b. het "zorgen voor" binnen de gemeente Zutphen tot zware tekorten heeft geleid.

c. de financiën van de gemeente Zutphen niet binnen afzienbare termijn ruimte gaan bieden voor
continuering van het "zorgen voor";

d. bepaalde gemeenten bij de transitie van "zorgen voor" naar "zorgen dat voortgang hebben
geboekt, zowel inhoudelijk als financieel;

e. de gemeente Zutphen van die voortgang zou kunnen leren;

van mening dat:

i. alleen een inclusieve samenleving duurzaam kan zijn;

ii. de transitie van "zorgen voor" naar "zorgen dat' van de hulpverleners en van de overheid een
fundamentele verandering vraagt in denken en in handelen;

iii. extern advies vragen over die fundamentele verandering geld zou kosten wat er niet is en
bovendien niet makkelijk zou leiden tot de noodzakelijke fundamentele verandering;

iv. die fundamentele verandering gediend is met actieve verdieping door zowel het College als de
betrokken ambtenaren in de voortgang die in andere gemeenten op dit terrein is geboekt.

verzoekt het College:

1. zich met eigen ogen en oren (die van het College en die van de betrokken ambtenaren) bij een
aantal gemeenten persoonlijk te verdiepen in de voortgang die die gemeenten geboekt hebben bij
de transitie van "zorgen voor" naar "zorgen dat" en hiervoor geen gebruik te maken van externe
(ingehuurde) adviseurs;

2. de raad voor 1 maart 2020 kort schriftelijk te informeren over de wijze waarop de verdieping
plaatsvindt;



3. de raad voor 1 april 2020 t. b.v. een in april 2020 te houden forum schriftelijk te informeren over de
opbrengst van, en de bevindingen bij de verdieping in de transitie sociaal domein bij andere
gemeenten.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Toelichting:

Cultuur-/ en -organisatieveranderingen kosten tijd. Begeleiden en faciliteren lost daarbij niet altijd alles
op. En daarom pleiten we voor het met eigen ogen bij andere gemeenten gaan zien hoe het anders kan.

We weten dat in ieder geval de gemeenten Winterswijk, Peel en Maas, Hoogeveen, Woudenberg, Tilburg,
Montfoort, Breda, Zeist, Zaanstad, Eindhoven, Nieuwegein, Haldeberge en Voorschoten al voortgang

geboekt hebben bij de transitie en daardoor in het sociaal domein ook financieel meer balans hebben

gevonden.


