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Geachte mevrouw Vos,
Graag brengen wij in dit schrijven een aantal onderwerpen bij u onder de aandacht.
Onderwerpen vanuit de praktijk, onderwerpen die wij als Adviesraad Sociaal Domein Delft als
uiterst zorgelijk ervaren. Onderwerpen die we ophaalden in gesprekken met inwoners die in
Delft tussen de wal en schip belanden. Als ASD Delft adviseren we het nieuwe college dringend
er serieus aandacht aan te besteden. Wij verzoeken u dan ook de onderwerpen uit deze brief
een plaats te geven in de formatiegesprekken en tot concrete afspraken te komen.
1. Inmiddels ligt de start van de decentralisatie en transitie in het sociaal domein ruim 3
jaar achter ons. Het stelde de gemeente Delft voor een grote uitdaging. Op veel
terreinen leverde deze transitie goede resultaten op.
De decentralisatie bracht ook een financiële uitdaging met zich mee voor Delft. Een
financiële uitdaging die nog groter werd door de almaar hoger wordende kosten van het
stationsgebied. Hierdoor zijn forse bezuinigingen doorgevoerd op onder andere de
welzijnsvoorzieningen en in het bijzonder ook op onderdelen van
jongerenvoorzieningen.
Om meer zicht te krijgen op wat nu de resultaten en effecten zijn van het Delftse beleid
ten aanzien van Jeugd in Delft, zijn wij als ASD in gesprek gegaan met de vele inwoners
en vertegenwoordigers van organisaties die zich inzetten om tot een goed aanbod en
oplossingen te komen. In de bijlage kunt u het concept rapport (waar wij nog aan
werken) hiervan vinden (bijlage: Concept - Rapport Tussenbalans).
Uit de gesprekken komt naar voren dat de reguliere / enkelvoudige problematiek bij
jeugdigen over het algemeen goed wordt opgepakt. Moeilijker wordt het als het gaat
om de complexe problematiek bij de jeugd, die meer specialistische kennis vereist om
die problematiek te herkennen en vervolgens aan te kunnen pakken.
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Daarbij moeten we constateren dat het in de gemeente Delft ontbreekt aan
een duidelijk geformuleerd Jeugdbeleid in de breedste zin van het woord. Noch in
preventieve (op welzijn en vroegdiagnostiek gericht), noch in curatieve (op
ondersteuning en behandeling) noch in integrale (armoede, taalachterstand) zin is er
duidelijk beleid.
Het ontwikkelen van passend Jeugdbeleid is dan ook het eerste punt wat we met
klem mee willen geven als onderwerp van gesprek bij de formatie. Beleid waarin de
(kwetsbare) jongeren zich herkennen en dat hen het vertrouwen geeft dat de stad Delft
hen ziet en hoort. De inhoud van de Tussenbalans kan een bijdrage leveren aan dit
gesprek. Een bijkomend feit is dat de verantwoordelijke minister / staatsecretaris
inmiddels heeft aangegeven dat de leeftijd van deze groep jeugdigen naar 23 wordt
doorgetrokken.
2. Uit ons concept Tussenbalans komt ook het gevoel van een verdere toenemende
ongelijkheid tussen verschillende inwoners in de gemeente Delft naar voren. Vanuit
onze optiek zorgt de gehanteerde woonvisie (Delft Kennisstad) niet voor meer
verbinding tussen de verschillende groepen. Er zal meer verbinding moeten worden
gezocht en gemaakt tussen de kennisstad en de uitdagingen die het Sociaal Domein
met zich mee brengt.
Als ASD vragen wij ook gespecificeerde ambities van het nieuwe college voor:
• Meervoudige problematiek bij gezinnen
• Een samenhangende integrale (boven organisatorische) aanpak bij de
armoede bestrijding
• Toegankelijkheid, laagdrempeligheid en herkenbaarheid van de
voorzieningen / het aanbod binnen het Sociaal Domein
De praktijk leert dat er op deze drie perspectieven dringend behoefte is aan extra
aandacht en een passend aanbod. De ambtelijke organisatie is met de bezuinigingen zo
smal geworden dat het ook voor ambtenaren moeilijk is geworden de goede
voorwaarden te scheppen en ondersteuning te leveren.
3. In samenwerking met DelftseBuur sturen we u ook nog een brief met concrete adviezen
over de problematiek rond en de positie van Statushouders in Delft. We adviseren in
het collegeprogramma specifiek aandacht te besteden aan de Statushouders en
daarbij aan integraliteit te werken en maatwerk te leveren met betrekking tot
inburgering, taaleducatie, toeleiding naar werk, welzijn en geestelijke gezondheid. Een
portefeuillehouder met een concrete opdracht op dit vlak en een
onafhankelijke persoon waar Statushouders met knelpunten en vragen terecht
kunnen, zullen de voorwaarden verbeteren om hier succesvol te zijn.
4. Recentelijk hebben wij als ASD vernomen dat de gemeente Delft wederom voor een
financiële uitdaging wordt gesteld ten aanzien van de financiering van het Sociaal
Domein. We benadrukken met klem dat eventuele bezuinigingen geen nadelig effect
mogen en kunnen hebben op de hierboven genoemde onderwerpen.
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In algemene zin roepen we het nieuwe college en de beleidsmakers op meer gebruik te
maken van ervaringskennis, van ervaringsdeskundigheid en van wat er in andere
gemeenten wordt gedaan bij het komen tot nieuw beleid. Het draagt bij aan
besluitvorming en beleidsontwikkeling die nog beter aansluit bij de wensen en
behoeften van burgers in Delft, die er gebruik van (moeten) maken.
Tot slot en met enige schroom het volgende. We hebben als Adviesraad onze ambitie
met het college gedeeld niet enkelvoudig te adviseren, maar er aan bij te dragen dat de
respectieve doelgroepen daarbij zelf aan het woord kunnen komen. Dat dwingt ons
natuurlijk het proces erom heen goed te organiseren en met goede adviezen te
komen. We zouden echter ook graag zien dat het nieuwe college niet plichtmatig een
reactie geeft op onze adviezen, maar er ook echt iets mee doet en er (SMART) acties
aan koppelt. Onze analyse van het afgelopen jaar leert ons dat dit nog niet meevalt,
terwijl de gemeenteraad er wel regelmatig naar verwijst.
Graag vernemen wij uw reactie, uiteraard zijn wij bereid deze brief mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Harry ter Braak
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Delft

Bijlage: Concept - Rapport Tussenbalans
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