
       

 

 

 

Meer informatie Open Bijeenkomst Burgerparticipatie Sociaal Domein Krimpenerwaard 

Maandagavond 29 september vindt een Open Bijeenkomst plaats in het gemeentehuis van 

Lekkerkerk om te verkennen hoe burgers in de Krimpenerwaard betrokken kunnen blijven bij 
veranderingen die per 1 januari 2015 optreden in het zorgstelsel. U bent welkom van 19.30-21.30 
uur. 

Gemeente verantwoordelijk per 1 januari 2015 

In ons land worden mensen, met of zonder beperking, ouder en ze blijven langer vitaal. De 

afgelopen jaren is het gebruik van zorg en ondersteuning enorm toegenomen en onbetaalbaar 
geworden. Het huidige zorgstelsel is niet meer toekomstbestendig. Daarom voert de overheid 
vanaf 2015 veranderingen in.  

De gemeenten in de Krimpenerwaard bereiden zich samen met betrokken partijen al enige tijd voor 

op de komende veranderingen in de zorg. Drie grote taken komen met ingang van 1 januari 2015 

naar de gemeenten. Het gaat om: 

1  de invoering van de Participatiewet 

2   de overgang van onderdelen uit de AWBZ naar de Wmo  

3  de overname van de gehele zorg voor de jeugd.  

De overheveling van taken naar gemeenten wordt ook wel aangeduid als ‘de drie decentralisaties in 

het sociaal domein’. Hiermee, en met de huidige gemeentelijke taken uit de Wet werk en bijstand 
en de Wet maatschappelijke ondersteuning, wordt de aanstaande gemeente Krimpenerwaard per 1 
januari 2015 verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning aan onze inwoners, voor zover die 
niet-medisch is. 

Vanaf 2015 gaat er dus veel veranderen, ook in de Krimpenerwaard. Er zal meer een beroep 
worden gedaan op de kracht van inwoners en het benutten van het eigen netwerk voordat de 
overheid gaat zorgen. Voorop staat dat alle burgers de zorg en ondersteuning moeten krijgen die 
zij nodig hebben. Tegelijk proberen we dat aanbod slimmer te organiseren, zodat het beter wordt 
voor de inwoners en goedkoper voor de gemeente. 

Adviesorgaan en inspraak  

Voor de nieuwe gemeente Krimpenerwaard willen we medio 2015 een nieuw adviesorgaan Sociaal 

Domein instellen, dat gevraagd en ongevraagd adviseert aan de gemeente. Dit omdat we het 
belangrijk vinden dat inwoners meedenken over allerhande vragen over voorzieningen voor 
jeugdigen en ouders, zorg en werk en inkomen. De inwoners die we willen hiervoor gaan 
benoemen, zullen met een algemene blik moeten adviseren over het beleid van de gemeente. 
Algemeen, omdat hun blik de belangen van de verschillende groepen inwoners en van de diverse 

kernen in de Krimpenerwaard moet overstijgen. Tegelijkertijd zullen zij open moeten staan voor 
wat er leeft onder de specifieke groepen inwoners, in de verschillende kernen, op diverse 
beleidsgebieden. Burgerparticipatie vraagt in onze ogen om een goede uitwisseling tussen de leden 
van het adviesorgaan en onze inwoners in de Krimpenerwaard. 

Denk mee tijdens tijdens de Open Bijeenkomst 

Op 29 september aanstaande houden we een Open Bijeenkomst in Lekkerkerk om te vertellen over 
wat de gemeente Krimpenerwaard voor ogen heeft met Burgerparticipatie in het sociale domein en 

te inventariseren welke gedachten en wensen er leven onder betrokken burgers. JSO expertise-
centrum voor Jeugd, Samenleving en Ontwikkeling ondersteunt ons bij de organisatie hiervan. 



       

 

 

 

Deelnemers kunnen rouleren langs diverse discussietafels en hun mening laten horen. Aan de hand 
van de uitkomsten van de avond willen we komen tot een concreet voorstel voor 
burgerparticipatie, dat volgend jaar kan worden ingevoerd.  

Voor wie? 

- Leden van de Wmo-Raden Krimpenerwaard 

- Leden van de Cliëntenraad Wet werk en bijstand Krimpenerwaard 
- Leden van cliëntenraden van maatschappelijke organisaties in de Krimpenerwaard 
- Belangstellende inwoners uit de Krimpenerwaard. 

 

Programma 

19.00 Inloop met koffie en thee 

19.30 Welkom 

19.35 De toekomst: het sociale domein in de Krimpenerwaard  

Marry Holst-Brink, voorzitter stuurgroep (wethouders) Sociaal Domein 

Krimpenerwaard 

19.50 Nieuwe vormen van burgerparticipatie voor de Krimpenerwaard 

      20.10    Gesprekstafels:  genodigden rouleren langs 3 gesprekstafels 

 
1. Als je als burger of groep van inwoners wilt communiceren naar zo’n adviesorgaan, wat heb je 

dan nodig om toegang te krijgen tot dat adviesorgaan en door hen gehoord te worden? 
2. Wat zijn goede manieren om ervoor te zorgen dat de adviesraad en de leden ervan goed 

bekend raken en blijven bij alle inwoners? Zou je geïnformeerd willen blijven over wat zij doet 
en zo ja, op welke manier?  

3. Hoe kan het nieuwe adviesorgaan erachter komen wat de effecten zijn van de ingevoerde 
veranderingen?  Zijn er groepen die een specifieke benadering nodig hebben? Zo ja, om wie 
gaat het dan en hoe kunnen zij het beste worden benaderd? Welke mensen/functionarissen 

kunnen een sleutelrol vervullen? 

20.15 Ronde 1 

20.35     Pauze 

20.50 Ronde 2 

21.10 Ronde 3 

21.30 Afsluiting 

We realiseren ons dat er zorgen leven onder inwoners over de snelle invoering van alle 

veranderingen. U kunt die zorgen met ons delen en aangeven wat in uw ogen minimaal geregeld 
moet zijn op 1 januari.  Tijdens de inloop en pauze kunt u deze aan ons meegeven. Ook overige 
ideeën over burgerparticipatie in de Krimpenerwaard zijn welkom. 

Vooraf aanmelden  

U kunt zich per e-mail aanmelden bij JSO, Rita van den Berg, E r.vd.berg@jso.nl  Onder 

vermelding van ’29 september, naam, woonplaats (en organisatie)’.  Als u vragen heeft, dan kunt u 
een email sturen of bellen: M 06 527 526 06. Wij ontvangen graag uiterlijk 25 september uw 
aanmelding. 
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