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Voorzitter,  
 
Ons wordt gevraagd een notitie vast te stellen waarin is beschreven hoe we in 
Zuidplas de komende jaren de onafhankelijke cliëntondersteuning vormgeven. De 
fractie van D66 is vóór de genoemde beslispunten en wat ons betreft voeren we 
daarover geen uitvoerig debat vanavond. Want we actualiseren hiermee bestaand 
beleid dat al redelijk goed is en sanctioneren een aantal verbeterpunten in de 
uitvoeringspraktijk waardoor het nog beter wordt. Goed plan!  
 
Maar nu ik hier toch sta wil ik namens onze fractie nog wel enkele kanttekeningen 
maken bij dit raadsvoorstel. Wij zijn blij met de positieve reactie van de Adviesraad 
over de cliëntondersteuning als geheel. We delen wel hun zorg over de continuïteit 
van de formulierenbrigade, de schuldhulpmaatjes en met name de dienstverlening 
door de sociaal raadslieden die per 1 juli al een andere invulling moet krijgen. Graag 
vernemen we van het College de actuele stand van zaken hieromtrent.  
 
Verder onderschrijven we van harte dat er goede afspraken worden gemaakt over 
een standaard-werkwijze om onafhankelijke cliëntondersteuning onder de aandacht 
te brengen van iedereen die daar baat bij kan hebben. Dat proces moet goed 
worden geborgd. Het bereik en het uitdragen van de boodschap dat de 
ondersteuning echt onafhankelijk is, kunnen zeker nog beter.  
 
We zijn voorstander van de uitbreiding van het cliënttevredenheidsonderzoek met 
het punt over de beleving van de onafhankelijkheid van de ondersteuning. Begrijpen 
wij het goed dat dit punt al is meegenomen in het onderzoek dat nu loopt dan wel 
net is afgerond? En zo ja, is daar dan al iets over te melden? Ook het inzetten van 
mystery guests lijkt ons een passend middel om te weten te komen hoe onze 
cliëntondersteuning wordt ervaren. Ik zou zeggen: gewoon dóen!  
 
Ten slotte, voorzitter, we hebben er nota van genomen dat de kosten van de 
onafhankelijke cliëntondersteuning in 2017 en volgende jaren in totaal, niet 
significant zullen stijgen. Bovendien zal de subsidiëring in alle gevallen plaatsvinden 
volgens de nieuwe Algemene Subsidieverordening. Wij gaan ervan uit dat de ter 
zake toegekende subsidies dus binnenkort allemaal te vinden zullen zijn in het 
Subsidieregister 2016. In het register over 2015 ontbreken een paar subsidies en het 
Subsidieregister 2016 is nog helemaal nergens op de website van de gemeente te 
vinden.   


