
 PLATFORM SAMENLEVING IJSSELSTEIN  

               Secretariaat:  

               (Mw.) H.H.M. Gubbi,  
  Dakotahof 14, 3404 WE IJsselstein 
               e-mail: psij-ijsselstein@hotmail.com 
               telefoon: 030-6870145 

 
 
 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
t.a.v. Mw. M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, wethouder 
Overtoom 1 
3401 BK IJsselstein  

IJsselstein, 2 oktober 2014 
 

Geacht College, 

Het Platform Samenleving IJsselstein ontving de volgende stukken ontvangen ter advisering:  

• Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2015 
• Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015 
• Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015 
• Verordening Jeugd 2015 
• Besluit Jeugd 2015 

 
Het PSIJ heeft het zeer op prijs gesteld, dat wij al aan het begin van het zomerreces de betreffende 
stukken in concept mochten ontvangen. Wij zijn hiermee aan de slag geweest en dit heeft geleid tot 
een groot aantal vragen. Deze zijn adequaat en vlot beantwoord door dhr. P. Budding, strategisch 
beleidsadviseur. Ook heeft dit geleid tot enkele aanpassingen in de stukken.  

Het PSIJ begrijpt dat de papieren werkelijkheid in het komende jaar realiteit moet worden en dat 
voortgebouwd wordt op de fundamenten die nu zijn gelegd. Het jaar 2015 is een ontwikkeljaar en 
daarom zijn ook veel evaluaties voorzien. Het PSIJ wil daar graag bij betrokken worden zoals wij in 
onze brief van 4 september al hebben aangegeven.  

Het PSIJ ziet positieve kanten aan de nieuwe ontwikkelingen zoals de meer integrale, levensbrede 
aanpak van de voorzieningen en de inzet van sociale teams en het team Jeugd. Het is een uitdaging 
om ook hulpvragen vanuit nieuwe doelgroepen goed te kunnen behandelen en beantwoorden.  

Over het beleidsplan willen wij het volgende adviseren: 

1) Mantelzorg 

Het beleid voor mantelzorgers valt of staat met het aantal vrijwilligers in de informele zorg en het 
verkrijgen van voldoende inzicht in de behoefte aan ondersteuning bij mantelzorgers in IJsselstein. 
Gezien het feit dat er ‘slechts’ ruim 300 mantelzorgers bekend zijn via het steunpunt mantelzorg is het 
van groot belang om meer informatie uit de nu nog onbekende groep van mantelzorgers te verkrijgen. 



 Het PSIJ dringt er bij uw college op aan hier op korte termijn een plan van aanpak voor 
op te stellen en het PSIJ daarover te informeren. 

2) Vrijwilligersbeleid 

Het vrijwilligersbeleid dient verder uitgewerkt te worden. Veel vrijwilligers in zorg en welzijn behoren 
zelf al tot de senioren. Vraag naar en aanbod van vrijwilligers zal moeten worden onderzocht. Nu 
vrijwilligerswerk een noodzakelijk onderdeel is geworden van de maatschappelijke ondersteuning en 
zorg is het onzes inziens nodig om cijfers te kennen, ontwikkelingen te monitoren en gemeentelijk 
vrijwilligersbeleid te ontwikkelen. 

 Hoe en wanneer worden het uitwerken van vrijwilligersbeleid en onderzoek naar de 
mogelijke lacunes opgepakt? Het PSIJ vraag het college om haar daarover te 
informeren. 

3. Cultuuromslag  

De transformatie van de zorg staat of valt met het welslagen van de daarvoor noodzakelijke 
cultuurverandering. 

 Het PSIJ wil graag  weten op welke wijze wil de gemeente de cultuuromslag faciliteert. 
 

Wij denken hierbij aan de ontwikkeling van de professional o.a. op het gebied van: 
• van overnemen van verantwoordelijkheid van cliënt naar eigen kracht van cliënt; 
• van hokjes denken naar samenwerken 
• van deelbelang naar gemeenschappelijk belang 
• samen leren, twijfels, problemen, successen en missers bespreken. 

 
Wij ontvangen graag een verslag na een half jaar waarin inzicht gegeven wordt waar stappen zijn 
gemaakt in de gewenste richting en waar men tegen aanloopt. 
 
Wij zien uw reactie op ons advies met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het Platform Samenleving IJsselstein 
 
A. Kwakkel, voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 

cc. Gemeenteraad IJsselstein  
De heer P. Budding (per e-mail) 


