Introductie ASDG en belangrijke onderwerpen
Geachte heer Gijsbertsen,
De Adviesgroep Sociaal Domein Gemeente Groningen (ASDG) kijkt uit naar een constructieve
samenwerking met het nieuw te vormen college gedurende de komende vier jaar. Met deze brief
willen we ons graag (opnieuw) introduceren en brengen we een aantal onderwerpen onder de
aandacht die wat ons betreft belangrijk zijn de komende collegeperiode.

Wat het college moet weten over de ASDG
De ASDG is een groep van 30 tot 50 bewoners uit alle wijken en dorpen van de gemeente
Groningen die gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van B&W op
vraagstukken in het sociaal domein van onze gemeente. Dat doen we door in gesprek te gaan
met de gemeente, onderling ervaringen en perspectieven uit te wisselen en andere bewoners,
experts of ervaringsdeskundigen te raadplegen. We komen zo tot een goed geïnformeerd advies
dat we meegeven aan de beleidsadviseurs die het beleid voorbereiden en het college dat erover
besluit.
Wij denken vanuit onze eigen ervaring, (professionele) kennis en sociale hart mee over de
vraagstukken in het sociaal domein en bieden een nieuw of ander perspectief vanuit inwoners
op beleid en de uitvoering ervan. Ook signaleren wij knelpunten en brengen deze onder de
aandacht. Wij nemen graag de verantwoordelijkheid om ons in te zetten voor onze gemeente.
Dit doen wij op vrijwillige basis.
De ASDG wordt graag al bij aanvang van het beleidsproces betrokken zodat de input nog echt
verschil kan maken. Gedurende het hele proces en ook bij de evaluatie ervan kan de ASDG een
bijdrage leveren.

Wat de ASDG wil meegeven aan het nieuwe college
Als wij nagaan wat vanuit bewonersperspectief nodig is in het sociaal domein, dan komen wij tot
de volgende kernpunten:
1. Heldere kaders, integraal en consistent beleid. Inwoners moeten weten waar ze aan
toe zijn met de gemeente, dit vraagt om heldere kaders, integraal en consistent beleid.
2. Toegankelijkheid gemeente. De gemeente moet dicht(er) bij de inwoners staan en
toegankelijk zijn voor alle inwoners. Mensen moeten weten waar ze terecht kunnen en ze
moeten minder worden geconfronteerd met omslachtige regels en procedures. We
merken dat de gebiedsteams (nog) niet automatisch voelen als ‘gemeente dichtbij’.
Gemeente moet zichzelf niet te veel op afstand plaatsen door de inzet van
uitvoeringsorganisaties.
3. Diversiteit. Er is erkenning en (blijvende) aandacht nodig voor diversiteit in de wijken en
dorpen van Groningen in het sociale beleid van de gemeente.
4. Menselijke maat. We snappen dat er niet voor elke inwoner een verschillende maat
mogelijk is, maar de menselijke maat moet niet uit het oog worden verloren: er moet
voldoende ruimte zijn voor maatwerk, niet alleen als uitzondering. Er moet ook nog wel
wat te kiezen blijven voor inwoners, bijvoorbeeld in (zorg)aanbieders. ‘De mens centraal’
zou wat ons betreft nog concreter moeten worden gemaakt. Daarbij moet aandacht zijn
voor kwetsbare en moeilijk bereikbare groepen, stimuleer dat zij mee kunnen doen.
5. Preventie. Voorkomen is beter dan genezen, daarom vinden wij beleid wat meer gericht
is op preventie belangrijk.

Verder zouden we graag meer aandacht willen voor het meten van resultaten van beleid.
Ook hopen we dat de gemeente over haar grenzen heen kijkt en leert van de aanpak van
andere gemeenten op gelijksoortige vraagstukken en niet het wiel opnieuw uitvindt.
Onze belangrijkste boodschap: Gemeente, heb vertrouwen in wat de inwoners zelf kunnen en
willen en pak je rol om dat te stimuleren en te ondersteunen. Betrek bewoners(-organisaties en
adviesraden).

De belangrijkste sociale thema’s in Groningen de komende periode, volgens de
ASDG
Wij signaleren dat de volgende sociale thema’s belangrijk zijn of worden de komende periode en
we hopen dat hier de komende collegeperiode volop aandacht voor zal zijn.
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Diversiteit
Huisvesting
• Woningnood
• Huisvesting ouderen
• Huisvesting kwetsbare groepen
Armoede
• Generatiearmoede
• Schuldhulpverlening
• Maatwerk
Jongeren en jeugdhulp
Ouderen
Eenzaamheid en meedoen
Kwetsbare migranten
Mantelzorg
Zorgaanbieders
• Keuzevrijheid
• Toetsen kwaliteit zorg
• Toegankelijkheid zorg

Nadat het college is geïnstalleerd gaan we graag in gesprek met de verantwoordelijke
wethouder(s) over de prioriteiten in het sociaal domein. Wij kijken er naar uit om ook het nieuwe
college in de komende periode goed geïnformeerde adviezen mee te geven en hopen op een
prettige samenwerking met de betrokken beleidsadviseurs en wethouder(s).
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