
Gemeente Pijnacker-Nootdorp 

t.a.v. de heer B. van Alphen 

Postbus 1 

2640 AA  Pijnacker 

4 mei 2022 

 

Geachte heer Van Alphen, 

 

In uw rol bij de opstelling van een Collegeprogramma en de vorming van een nieuw College van B&W 

willen wij u als Adviesraad Sociaal Domein het volgende meegeven. 

 

Het sociaal domein is in de periode sinds de decentralisaties in 2015 van steeds groter belang geworden 

in het gemeentelijk beleid. Vanuit het perspectief van de burger in de eerste plaats inhoudelijk en vanuit 

het perspectief van het gemeentebestuur daarnaast ook financieel.  

Wij constateren dat er binnen het sociaal domein veel gebeurt. Voor de betrokken inwoners heel belang-

rijk en voor de gemeente een uitdaging om met de beschikbare financiën en menskracht die inwoners 

passend en tot tevredenheid te ondersteunen. Deze lijn zet zich ongetwijfeld voort met nieuwe uitdagin-

gen waarbij op dit moment de huisvesting van statushouders, de opvang van Oekraïners en de financiële 

nood van een groeiend aantal inwoners het meest in het oog springen.  

 

Een goede aanpak van de complexe problematiek die de burger vaak direct raakt, is gebaat bij een ge-

meentelijke organisatie die haar zaakjes op orde heeft. Dat geldt zowel voor de beleidsmatige als voor de 

uitvoerende kant. 

De burger met hulpvraag verwacht van de zijde van de gemeente een luisterend oor om samen met de 

hulpvrager te zoeken naar een passende oplossing binnen de geldende regelgeving. Daarvoor is goed 

toegankelijke cliëntondersteuning, deskundigheid van medewerkers en een goede afstemming ‘achter 
de schermen’ noodzakelijk. Dit stelt stevige eisen aan degenen die het beleid uitvoeren. Het vinden en 

het behouden van voldoende goed gekwalificeerde en voldoende gespecialiseerde medewerkers met 

een aanvaardbare werkdruk zullen in dit verband ongetwijfeld ook de aandacht van het nieuwe gemeen-

tebestuur als werkgever vragen. Goede arbeidsvoorwaarden en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden 

zijn belangrijk om het verloop onder met name hulpverleners tegen te gaan. 

 

Bestuurlijk vraagt een goede aanpak om samenhangend beleid en uniforme aansturing over de volle 

breedte van het sociaal domein. Bij de vorige formatie in 2018 hebben we als adviesraad gepleit voor het 

onderbrengen van het gehele sociaal domein in de portefeuille van één wethouder. 

Dat pleidooi willen wij hier graag herhalen. Ook in het nu te vormen College van B&W pleiten wij voor 

één portefeuillehouder voor het gehele sociaal domein. 

De verantwoordelijkheden van de gemeente binnen het sociaal domein vragen om een integrale aanpak 

in elke fase; bij beleid, advisering en uitvoering. Dat vraagt ons inziens ook om concentratie van de aan-

sturing in handen van één politiek verantwoordelijk gemeentebestuurder.  

 

Wij vragen u ons advies op het moment dat gesproken wordt over de portefeuilleverdeling mee te laten 

wegen. Dit advies zullen wij ook ter kennis brengen aan de partijen in de gemeenteraad. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Adviesraad Sociaal Domein Pijnacker-Nootdorp 

 

 

 

Piet van Adrichem, voorzitter 


