
1 
 

 

Rapportage Sociaal Raadsvrouw mei 2021 – juni 2022 

 

Inleiding 

Halverwege mei 2021 ben ik wederom aangesteld als Sociaal Raadsvrouw van de gemeente Tynaarlo 

voor een periode van 3 jaren. Afgesproken is dat ik u periodiek informeer over mijn werkzaamheden 

en ervaringen. In het nu voor u liggende document leest u de rapportage van mei 2021 tot en met 

juni 2022.  

Het doel van mijn werkzaamheden is tweeledig. Enerzijds probeer ik in individuele situaties bij te 

dragen aan het oplossen van knelpunten en vraagstukken. Anderzijds is het doel ook, u informatie te 

verstrekken ten behoeve van het optimaliseren van beleid en uitvoering.  

De taken van de Sociaal Raadsvrouw zijn gericht op het Sociaal Domein: 

- Het luisteren naar de verhalen van burgers 

- Het verstrekken van informatie  

- Doorverwijzen van burgers naar de juiste persoon 

- Het constateren van knelpunten en daar waar passend binnen de functie mee helpen deze 

op te lossen 

- Het bemiddelen tussen burger en gemeente/gemeentelijke instanties 

- Het registreren van vragen, wensen, zorgen en ervaringen van de inwoners van Tynaarlo 

In dit verslag beschrijf ik de verhalen en bevindingen tijdens de periode mei 2021 tot en met juni 

2022.  

Werkwijze 

Als iemand contact heeft gelegd organiseer ik bij voorkeur een persoonlijke ontmoeting, meestal bij 

de vragensteller thuis. Aanvullend heb ik contact via mail en/of telefoon, ook met andere betrokken 

partijen. In een enkel geval vindt een ontmoeting plaats op neutraal terrein, meestal in één van de 

dorpshuizen.  

De doorlooptijd, het moment dat de vraagsteller een antwoord heeft op de vraag varieert van enkele 

dagen tot enige maanden.  

Ik vermijd in contact met een inwoner een uitspraak te doen over wat ik van het vraagstuk vind of 

van het aanbod van de gemeente of een zorg- of dienstverlener. Dat is niet mijn rol. In contact met 

de medewerkers van de gemeente geef ik wel regelmatig mijn beleving van de situatie en of de 

daarbij aangeboden zorg en/of voorziening aansluit op wat de betrokkene nodig heeft. 

Als ik contact zoek met medewerkers van de gemeente is er meestal snel een afspraak gemaakt. 

Over het algemeen worden de zaken vlot uitgezocht, helderheid verschaft en als het kan, 

oplossingen gevonden. Op deze manier kan ik vragenstellers over het algemeen snel informatie en zo 

mogelijk duidelijkheid geven.  

Mijn streven is, om zodra de situatie dit toelaat, het contact tussen inwoner en gemeente of 

zorgaanbieder (opnieuw) te leggen, te herstellen of contact met de juiste dienst of hulporganisatie te 

leggen. Zodra het kan stap ik er zelf als verbinder/bemiddelaar tussenuit. Hierdoor wordt de zelfregie 

en onafhankelijkheid n de inwoner zoveel mogelijk gestimuleerd.  
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Tegelijkertijd constateer ik dat er meer een beroep op mij wordt gedaan door een groep kwetsbare 

inwoners voor wie de zelfredzaamheid grenzen heeft. Zij zijn altijd zelfstandig geweest en merken 

meer en meer de beperkingen in het dagelijks leven of worden ineens overvallen door 

afhankelijkheid.  

Contacten met burgers 

In de periode van mei 2021 tot en met juni 2022 had ik met 20 burgers contact.  

- 7 vrouwen, 13 mannen 

- Leeftijdscategorie: 

80 - 90  1 

70 – 80  5 

60 – 70  5 

50 - 60  5 

40 – 50  2 

20 -  30  1 

Onbekend 1 

Thema’s 

Overlast 

Vier burgers hebben zich tot mij gewend rondom het thema overlast. Het ging hierbij om overlast 

door buren en overlast in de buurt (auto’s die door het park rijden, rondslingerend vuilnis, slecht 

begaanbare paden).  Één zaak betrof een bedreiging. Wanneer het gaat om overlast in de buurt zoek 

ik contact met de verantwoordelijke afdeling en vind ik wel een ambtenaar bereid te gaan praten 

met de burgers die het betreft. In de zaak waarin sprake was van overlast door een buurman die, 

naar zeggen, werd ervaren door veel buurtbewoners, kan ik enkel doorverwijzen naar de politie 

terwijl burgers aangeven dat zij graag in gesprek willen met de gemeente en de buren. 

Buurtbemiddeling zou hier uitkomst kunnen bieden.  

Financiële vraagstukken 

Een aantal mensen heeft zich tot mij gewend met financiële vraagstukken. Over het algemeen zijn dit 

vragen waarbij mensen niet weten waar ze moeten zijn, een doorverwijzing naar het juiste loket. Als 

het gaat om schuldenproblematiek is naast een doorverwijzing een luisterend oor en uitleg 

belangrijk. Dat mensen soms niet krijgen wat ze willen kunnen ze over het algemeen wel begrijpen. 

Zorgvuldige, geduldige en herhaalde uitleg is, naast doorverwijzing, van veel betekenis.  

Mantelzorg 

Ik heb gesproken met een burger die ziek was en hoewel nog werkende wist zij dat haar leven niet 

heel lang meer zou duren. Zij wilde graag een mantelzorgwoning plaatsen op het terrein zodat haar 

dochter in haar huis kon gaan wonen en veel meer mantelzorg kon gaan verlenen wanneer dat nodig 

was. Een voorbereiding op wat zou gaan komen. In deze situatie was sprake van een 

premantelzorgwoning waar een vergunning voor nodig is. Al bij eerdere ziekte had zij toestemming 

gevraagd voor een mantelzorgwoning (vergunningsvrij) die werd afgewezen omdat er geen sprake 

was van mantelzorg. Mijn advies aan deze mensen en de medewerker van het sociaal team was om 

goed gezamenlijk op te trekken met de vergunningverlenende afdeling binnen de gemeente. In de 

gemeente Westerveld is inmiddels beleid ontwikkelt waarin, vooruitlopend op de mantelzorgwoning, 

de premantelzorgwoning vergunningsvrij kan worden gerealiseerd. Hiermee wordt 
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tegemoetgekomen om al in vroeg stadium vooruitlopend op ‘echte’ mantelzorg voor elkaar te 

kunnen zorgen. Het gaat bij premantelzorg om het verlenen van hetzelfde soort zorg, er is alleen nog 

geen sprake van intensieve zorg of ondersteuning. Een dergelijk beleid had deze mensen heel goed 

kunnen helpen en ik kan me voorstellen dat dit in de vergrijzende samenleving meer en meer aan de 

orde zal zijn.  

Voorzieningen 

Een aantal mensen heeft zich tot mij gewend met vragen over voorzieningen (aanpassing auto, 

woning, huishoudelijke hulp). Het duurde lang voordat zij hulp kregen om redenen die ook mij 

onduidelijk zijn gebleven of vanwege de lange wachttijden. Er was bij deze mensen radeloosheid en 

wantrouwen te bespeuren richting de gemeente. Zij begrepen niet waarom ze niet werden geholpen. 

Door bemiddeling heb ik in sommige zaken kunnen bijdragen aan een snelle afhandeling maar in 

andere zaken niet meer kunnen geven dan uitleg van de huidige situatie (zoals bv onvoldoende 

personeel bij zorgaanbieders waardoor de wachttijden voor huishoudelijke hulp oplopen).  

Huisvesting 

Twee zaken rondom huisvesting van ouderen. Het gaat hierbij om mensen die altijd op zichzelf 

hebben gewoond en zich zelfstandig hebben gered. Op het moment dat er iets gebeurt in het leven 

(ziekte van een partner, een val,…) realiseren ze zich dat er iets hun situatie moet veranderen. Ze 

willen zorg dichterbij, het huis blijkt veel te groot, er moet een aanpassing komen van de woning. 

Snelheid in actie is gewenst maar dat blijkt niet realistisch door onder andere lange wachttijden voor 

een nieuwe woning, wachttijden bij het sociaal team voor indicatiestelling. Met name deze groep 

ouderen is kwetsbaar en lijkt onvoldoende in beeld te zijn. Op het moment dat er iets heftigs gebeurt 

zijn ze ontredderd en weten ze niet waar ze moeten aankloppen en wanneer ze dat wel weten, biedt 

dat niet gelijk een oplossing. Dat leidt tot frustratie en creatief meedenken en maatwerk wordt 

gemist. Ik bied een luisterend oor en probeer te bemiddelen richting de gemeentelijke organisatie 

maar kan geen ijzer met handen breken.  

Samenwerking met de gemeentelijke organisatie 

Hoewel het niet altijd makkelijk is van buitenaf de juiste mensen te vinden binnen de gemeentelijke 

organisatie ervaar ik de samenwerking over het algemeen zeer prettig. Er komt snel een afspraak tot 

stand, zaken worden vlot uitgezocht, helderheid verschaft als het kan en oplossingen gevonden. Mijn 

streven is het contact tussen gemeente of zorgaanbieder (opnieuw) te leggen, te herstellen of 

contact met de juiste dienst- of hulporganisatie te leggen. Zodra het kan stap ik er zelf als 

verbinder/bemiddelaar tussen uit.  

Hoewel het contact met de gemeentelijke organisatie over het algemeen prettig is heb ook ik een 

paar ervaringen waarin ik kortaf te woord werd gestaan met opmerkingen als “Waarom belt hij/zij 

jou, hij/zij kan gewoon contact met ons opnemen?”. Ik heb het afgelopen jaar de indruk gekregen dat 

de werkdruk in het sociaal team hoog was wat het soms korte lontje wellicht verklaard.  

Overige activiteiten 

Ik heb regelmatig contact met de Sociaal ombudsvrouwen van Meppel, Westerveld, Kampen en 

Westerkwartier. Elk kwartaal hebben we een intervisie bijeenkomst waarbij we casuïstiek bespreken 

en elkaar ondersteunen. De rol van Sociaal Raadsvrouw is solistisch, door onze verschillende 

achtergronden, kunnen we vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken bespreken en tot 

verschillende oplossingsrichtingen komen. Dit verbreedt mijn kennis en ontwikkeling. Daarnaast 
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spreek ik jaarlijks met de ombudsmensen van de gemeente Tynaarlo om ervaringen te delen en soms 

ook casuïstiek als een burger zich bij beide ‘loketten’ meldt. 

Tot slot 

Aan het eind van deze rapportage wil ik er nogmaals op wijzen dat deze is gebaseerd op mijn 

contacten met 20 vragenstellers het afgelopen jaar. Het is geen systematisch onderzoek, het zijn 

signalen uit de samenleving. Soms kan ik inwoners helpen, soms is er geen oplossing. Dan is het 

belangrijk inwoners goed uit te leggen waarom. Altijd zijn inwoners blij dat ik de tijd neem om hun 

verhaal te horen. Ze hopen met die verhalen ook te kunnen bijdragen aan een discussie die de 

‘haperingen en gebreken’ in het systeem onder de aandacht brengt in de hoop dat anderen in 

vergelijkbare situaties niet hetzelfde hoeven mee te maken en dat hun ervaringen en opmerkingen 

zullen bijdragen aan het verminderen van knelpunten in de beschikbaarheid van voorzieningen en 

uitvoering van de regelingen in het Sociaal domein van de gemeente Tynaarlo. Wederom ben ik 

dankbaar voor het vertrouwen dat mij wordt geschonken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


