Aan de statengriffier,
Het sociaal domein verdient een plek in het toekomstig collegeprogramma van alle
provincies.
In de bijlage treft u de oproep van de MOgroep (brancheorganisatie voor sociaal werk) hiertoe
aan. De oproep is gericht aan de lijsttrekkers en bedoeld als input voor coalitieakkoord(onderhandelingen). Wij stellen het op prijs als de oproep in afschrift doorstuurt naar
de Provinciale Staten.
Wij verzoeken u vriendelijk de bijgevoegde oproep te doen toekomen aan de lijsttrekkers.
Met vriendelijke groet,
Drs. M.P.M. (Marcel) Mathijssen
Teamleider Public Affairs
T. 030 – 721 0 730
M. 06 – 29 25 94 13
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Geachte Gedeputeerde Statenleden van alle provincies,
Op 18 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen gehouden. Voor het sociaal
domein belangrijk, want de provincies zijn ook daar onmisbaar! Het sociaal
domein verdient een plek in het toekomstig collegeprogramma van alle
provincies. De MOgroep roept provincies op te investeren in het sociaal domein
en biedt daarvoor de volgende steekhoudende argumenten:
Nu de transitie van zorg- en welzijnstaken van het rijk naar de gemeenten een feit is, is
het de vraag wat provincies in de toekomst op dit terrein gaan doen. Kiezen ze voor het
ondersteunen van kwetsbare gemeenten en het toesteken van een helpende hand, of
stoten ze elke bemoeienis met het sociaal domein af? De MOgroep – de
brancheorganisatie voor sociaal werk – ziet dat provincies een belangrijke rol kunnen
vervullen in het sociaal domein.
Sinds 2007 hebben gemeenten steeds meer de lead gekregen in het sociale domein. Via
de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) bepalen zij welke accenten ze daar leggen
en op welke wijze mensen ondersteund worden. De Wmo regelt dat kwetsbare mensen
en mensen met een beperking die voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze
nodig hebben. Sinds dit jaar ligt ook de verantwoordelijkheid voor kwetsbare ouderen,
gehandicapten, kinderen, jongeren en mensen met psychische problemen.
Balans gemeentelijke Wmo- provincie
Inherent aan ‘decentraliseren’ geeft elke gemeente hier op een eigen manier invulling
aan. Maar deze gigantische opgave levert menig gemeente hoofdbrekens op. Niet elke
gemeente heeft de financiële ruimte of de expertise om te kunnen komen tot een slim,
breed en betaalbaar beleid ter ondersteuning van mensen die dat steuntje hard nodig
hebben.
De Wmo heeft de rol van provincies beperkt, en ook de jeugdzorg is naar gemeenten
overgeheveld. Toch kunnen provincies gemeenten versterken in het sociaal domein via
het zogenaamde ‘steunfunctiewerk’ en in samenhang met andere provinciale taken op
het gebied van leefbaarheid en economie.
Groningen en Flevoland pakken bovenlokale rol op
Groningen en Flevoland laten zien dat het anders kan. Deze provincies nemen hun
verantwoordelijkheid, bundelen succesvolle aanpakken en zorgen ervoor dat gemeenten
leren van elkaars experimenten, fouten en successen. Zij zien – net als sociaal werkers de meerwaarde van verbinden.
Groningen organiseert bijvoorbeeld de websites armoedegroningen, vrijwilligersgroningen
en mantelzorggroningen. En voor de bovenlokale aanpak van armoede verbindt de
provinciepartijen met elkaar. Burgers, professionals en gemeenten willen weten welke
goede voorbeelden er in andere gemeenten zijn. En gemeentegrenzen zijn voor veel
burgers niet relevant als het om (arbeids-) participatie gaat.
In Flevoland vult men deze ‘steunfunctie’ op een andere manier in, en zet de provincie in
op innovatie bij zorg en welzijn. Zo wil Flevoland het gat verkleinen tussen vraag en
betaalbaar aanbod voor ouderen, eenzamen, chronisch zieken, gehandicapten en
vrijwilligers en mantelzorgers. Ze doen dit samen met aanbieders en cliënten. De
provincie wil helpen om nieuwe ideeën te ontwikkelen en deze mede te financieren.

Bijvoorbeeld door een app te financieren waarmee de wijkverpleging een
boodschappenlijstje kan doorgeven aan de vrijwilliger of mantelzorger.
Sterke verbindingen nodig tussen fysiek en sociaal
Door nieuwe wetgeving rondom de woningwet voor woningcorporaties worden zij
gedwongen zich te beperken tot een lokaal werkdomein en beperkte leefbaarheidstaken,
waardoor de verbindingen en afstemming tussen gemeenten als het gaat om bestrijden
leegstand, betere verdeling van woningzoekende op sociale indicaties moeilijker wordt.
Ook hier moeten verbindingen worden gelegd met het sociaal werk. D provincie kan
hierin een belangrijke taak vervullen, als innovator, verbinder en financier van
vernieuwing. Die verbinding tussen fysiek en sociaal geldt ook voor openbaar vervoer. In
krimpgebieden wordt het moeilijker openbaar vervoer te realiseren. Inzet van
vrijwilligers is gewenst maar stuit soms op weerstand of gebrek aan vrijwilligers. Ook
hier kan lokaal sociaal werk een belangrijke verbinder. De provincie kan hier dankbaar
gebruik van maken door goede afspraken te maken met gemeente, sociaal werk en
vrijwilligerscentrales.
Stimuleer woonomgeving, innovatie en regionale economie
Dit stimuleren van innovatie in het sociale domein ligt voor de hand omdat dit in het
verlengde ligt van de provinciale kerntaken: de zorg voor een aantrekkelijke en leefbare
woonomgeving voor mensen, en een gezonde regionale economie en arbeidsmarkt. Zo
zullen werkgevers alleen in een provincie willen wonen als hun kinderen naar goede
scholen kunnen en er goede voorzieningen zijn voor zorg en welzijn. Slechts een enkele
provincie legt deze logische verbindingen en wil investeren in het sociaal domein door
kennisontwikkeling, nieuwe coalities smeden tussen lokale en regionale partijen en door
innovatieve experimenten mogelijk te maken.
Thema’s als leefbaarheid, armoede, werkloosheid, vergrijzing, eenzaamheid en
krimp zijn sociale vraagstukken die echt niet alleen op gemeentelijk niveau
moeten worden aangepakt. Sterker nog, veel gemeenten kunnen het simpelweg
niet alleen. Provincies zouden dit moeten onderkennen, maar houden zich
angstvallig stil. Welke politieke partij pakt de handschoen op en durft zich in te
zetten voor een sterke, sociale provincie?
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