
gemeente Steenbergen

BM1904794

RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Reactie college op initiatiefvoorstel PvdA

Steenbergen; 5 november 2019 

Aan de Raad,

Het college heeft een initiatiefvoorstel van de fractie van de PvdA ontvangen en wordt in de 
gelegenheid gesteld om te reageren op het voorstel. Voorgesteld wordt om een boekje te 
ontwikkelen en deze huis-aan-huis te verspreiden met als doel inwoners te informeren over 
mogelijkheden binnen het sociaal domein. In dit boekje, dat door een deskundige moet worden 
beoordeeld als toegankelijk voor laaggeletterden, staat beschreven met welke problematiek mensen 
waar terecht kunnen in onze gemeente.

Het college bedankt de fractie van de PvdA en is van mening dat het een erg goed initiatief is. Het 
college wil de suggestie doen om invulling aan het voorstel te geven op 2 manieren. Als eerste door 
middel van de hulpwijzer Brabantse Wal welke momenteel wordt ontwikkelt. De Hulpwijzer biedt 
inwoners via internet een laagdrempelig overzicht van de mogelijkheden om hun leefsituatie te 
verbeteren en beheersbaar te maken. De Hulpwijzer geeft advies en brengt inwoners in contact 
met (lokale) instellingen. Voordeel van de hulpwijzer t.o.v. een eenmalige brochure is dat deze op 
eenvoudige wijze aangepast kan worden bij wijzigingen. Een nadeel ten aanzien van een eenmalige 
brochure is dat deze in de meeste gevallen ongelezen bij het oud papier beland omdat mensen deze 
informatie vaak pas lezen wanneer er een acute hulpvraag is. Indien het boekje niet bij het oud 
papier beland dan is nog maar de vraag of de informatie niet verouderd is op het moment dat er 
wel een hulpvraag is.

De tweede manier is om de informatie van het initiatiefvoorstel te verankeren in de jaarlijkse 
gemeentegids. Omdat deze jaarlijks kan worden aangepast beschikken de inwoners over de meest 
actuele informatie op het moment dat zij een hulpvraag hebben. Op de voorpagina van de 
gemeentegids komt de vermelding dat deze informatie is opgenomen en dat deze toegankelijk is 
voor laaggeletterden. Op dit moment is het moeilijk in te schatten wat de kosten zijn. Het 
voorgestelde bedrag lijkt ons aan de lage kant gezien er geen rekening is gehouden met de 
ambtelijke uren van de afdeling communicatie en de vakafdeling Welzijn 8; Zorg. Verder zullen de
kosten vanaf 2021 structureel zullen zijn en niet. eenmalig. Wij stellen voor deze kosten uit te werken 
en op te nemen in de perspectiefnota. )
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