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Het Platform Minima heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om te reageren op 
de nota 'Triple T, van beleid richting uitvoering'. In zijn algemeenheid delen wij de 
opvatting van het platform dat er veel taken naar de gemeente komen. Tegelijkertijd 
hebben wij wel het idee dat we op koers liggen om, bij een invoeringsdatum van 1 
januari 2015, klaar te zijn met de noodzakelijke voorbereidingen. Tot dat moment 
hebben we ook nog 10 maanden de tijd om samen met onze maatschappelijke 
partners en, waar nodig, in regionaal verband de voorbereidingen te treffen. 

De Kantelinggedachte, die centraal staat in het beleidsplan 'Back to Basics: De 
Nieuwe Koers' en bij de transities, gaat uit van meer verantwoordelijkheid van 
inwoners zelf en hun sociale omgeving in het oplossen  van ondersteuningsvragen. 
Het is echter niet mogelijk om op voorhand aan te geven waar precies de grens van 
eigen kracht, de inzet van de sociale omgeving en de inzet van vrijwilligers ligt. Dit is 
per situatie en per mens verschillend. Het gaat om maatwerk waarbij het 
uitgangspunt is dat mensen het leuk en belangrijk moeten vinden om zich in te zetten 
voor de medemens en de samenleving in zijn algemeenheid. Als gemeente zullen wij 
ons, samen met onze maatschappelijke partners, inzetten om inwoners hiertoe te 
verleiden. Duidelijk is dat niemand gebaat is bij het 'dwingen' van mensen om zich 
vrijwillig in te zetten. 

Het Platform Minima geeft in haar reactie aan dat voornamelijk digitaal verstrekte 
informatie niet iedereen voldoende zal bereiken. Ondanks dat er sprake is van 
verdergaande digitalisering van de dienstverlening, zullen wij er altijd voor zorgen dat 
ook mensen die niet met digitale informatie kunnen omgaan, over de benodigde 
informatie kunnen beschikken. Wij vragen hiervoor ook aandacht bij onze 
maatschappelijke partners. 

Het Platform Minima vraagt zich af of het voorstelde traject (van vraag naar 
ondersteuning) wel deskundig en snel genoeg zal worden afgehandeld. Uiteraard 
zullen wij de deskundigheid garanderen en daar waar (op specifieke onderdelen) 
expertise ontbreekt, binnen het kernteam deze bij een casus betrekken. Het traject 
bestaat uit een aantal stappen dat nodig is om tot een deskundig advies op maat te 
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komen. Sommige stappen kunnen direct na elkaar of gelijktijdig gezet worden. 
Uitgangspunt is dat de doorlooptijden zo kort mogelijk zijn en in ieder geval voldoen 
aan de termijn die bij wet zal worden gesteld. Overigens ligt ook nu de toegang voor 
ondersteuning in het kader van de Wmo bij 't Loket en slagen we erin om de gestelde 
(wettelijke) termijnen te halen. Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van de geboden 
oplossing. Als er spoed is, wat regelmatig voor komt, weten de professionals elkaar 
snel te vinden. 

Het Platform Minima geeft aan dat er meetmomenten en prestatieafspraken gemaakt 
moeten worden met zowel 't Loket als met het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Dit 
gebeurt al. In het kader van Back to Basics hebben wij met iedere professionele 
instelling waarmee wij een subsidierelatie hebben, een prestatieovereenkomst 
afgesloten. De voortgang wordt periodiek gemonitord.  

Het Platform Minima benadrukt meerdere malen het belang van een deskundig loket 
met deskundige loketmedewerkers. 't Loket bestaat vanaf 2005 en maakt vanaf die 
tijd ook een ontwikkeling door. 't Loket heeft zich dankzij betrokken en deskundige 
professionals in de praktijk bewezen. Vanuit de basis die er nu ligt, ontwikkelen we 
door naar de transities. De activiteiten en stappen die hiervoor gezet moeten worden, 
zijn al in 2012 begonnen. De partners die op dit moment expertise leveren in 't Loket 
zijn zowel op managementniveau als op het niveau van de uitvoering actief 
betrokken. Ook in regionaal verband leveren professionals die werkzaam zijn in 't 
Loket Goirle/Riel een bijdrage aan het tot stand komen van het regionale beleid, 
waaronder de integrale vraaganalyse. Samen met onze partners zullen wij ervoor 
zorgen dat de benodigde kwaliteit aanwezig is en wordt geborgd. We hebben er alle 
vertrouwen in dat dat gaat lukken. 

Het Platform Minima is ook van mening dat de loketmedewerkers meer uren voor 't 
Loket zouden moeten werken omdat zij anders niet ervaren genoeg worden om de 
hulpvragen op een adequate manier op te lossen. Deze mening delen wij. Om deze 
reden is in de nota 'Triple T: van beleid richting uitvoering' ook aangegeven dat 
loketmedewerkers een minimaal aantal uren in 't Loket moeten werken.  

Het Platform Minima geeft aan dat in de nota te summier is aangegeven op welke 
wijze de gemeentelijke taken op het gebied van de participatiewet worden 
georganiseerd bij 't Loket en ziet graag uitgebreidere informatie in de nota 
opgenomen. In de nota 'Triple T: van beleid richting uitvoering' zijn de strategische 
beleidskeuzen geformuleerd die het speelveld bepalen waarbinnen de uitvoering 
verder vorm kan krijgen. Eén van deze keuzen is het organiseren van de toegang tot 
alle nieuwe taken bij 't Loket, dus ook de gemeentelijke taken op het gebied van de 
participatiewet. De precieze afstemming tussen de gemeente en 't Loket in de 
uitvoering hiervan  is uitwerking van de strategische beleidskeuzen. 

Meerdere malen geeft het Platform Minima aan dat zij een plan van aanpak wil zien 
met betrekking tot de inzet van ContourdeTwern. Wij hebben aan ContourdeTwern 
gevraagd een offerte op te stellen voor de extra inzet die ten aanzien van de 
ondersteuning van burgerinitiatieven en vrijwilligers(organisaties), vooruitlopend op 
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de transities, nodig is. Zodra de afspraken hieromtrent gemaakt zijn tussen de 
gemeente en ContourdeTwern zullen wij deze communiceren. Daarnaast is in de 
periodieke overleggen tussen gemeente en het Platform Minima  ruimte voor 
aandachtspunten vanuit de doelgroep minima. Hiermee kunnen wij in de 
opdrachtverstrekking aan onze gesubsidieerde instellingen en organisaties dan 
rekening houden. 

Tot slot maakt het Platform Minima een opmerking over de brede scholen. Zij is van 
mening dat hier allerlei activiteiten moeten plaatsvinden. Kinderen van minima 
kunnen hieraan deelnemen, waardoor er voor hen geen aparte voorzieningen nodig 
zijn en stigmatisering wordt voorkomen. Wij delen deze mening en daarom worden er 
met subsidie brede schoolactiviteiten georganiseerd op alle basisscholen in de 
gemeente Goirle. Alle kinderen kunnen zo laagdrempelig kennis maken met 
verschillende sporten en vormen van kunst & cultuur, binnenschools en naschools.

/var/websites/bestuur.goirle.nl/documenten/convert/4539.doc


	Memo
	Aan 
	Van 
	Onderwerp 
	Datum


