
 
www.adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl 
info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl 

 
Aan de fracties van de 
Gemeenteraad Olst-Wijhe 
 
 
Olst, 31 maart 2022 
 
 
 
Geachte leden van de Gemeenteraad, 
 
 
De Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe wil u allereerst feliciteren met uw verkiezing tot lid van de 
Gemeenteraad. 
Juist op dit moment nu de gesprekken en onderhandelingen beginnen over een programma voor de 
komende 4 jaren en over het te vormen college van B&W wil de Adviesraad Samenleving graag een 
aantal zaken als advies onder uw aandacht brengen. 
Na de formulering van het programma en de vorming van het College van B&W hebben we graag weer 
regelmatig overleg over de uitvoering van het programma met de verantwoordelijk wethouder. 
Ook met de fracties die niet in het College van B&W plaatsnemen willen we graag contact onderhouden. 
 
In deze gesprekken komen we graag terug op de volgende adviezen. 
 

1. Nieuwe taken, dekkende financiering 
Als de gemeente nieuwe taken krijgt toebedeeld door de Rijksoverheid dient dit  direct vergezeld 
te worden van dekkende financiering. 
Als dit niet direct het geval is dient het College van B&W en de Gemeenteraad op een voor 
inwoners van Olst-Wijhe herkenbare manier actie te ondernemen en dit in de publiciteit te 
brengen om toch de juiste financiering te verkrijgen. 
Hiermee dient voorkomen te worden dat er na 4 of 5 jaren tekorten in de gemeentebegroting 
ontstaan die vervolgens moeten worden afgewenteld op de inwoners van Olst-Wijhe. 

      
2. Omgekeerde toets 

In de voorgaande Gemeenteraadsperiode is door de ambtenaren van de gemeente hard en lang 
gewerkt aan een transitie van de werkwijzen en de dienstverlening aan burgers. 
Belangrijk onderdeel daarvan is de “Omgekeerde Toets”. Dit houdt in dat de vraag van de burger 
centraal staat en dat de hulp en dienstverlening door de gemeente wordt afgestemd op deze 
vraag. Op de achtergrond wordt binnen het gemeentehuis bekeken uit welke wettelijke 
voorziening of combinatie van regelingen de hulp of dienst wordt bekostigd. 
De Adviesraad vindt het van groot belang dat deze werkwijze “de Omgekeerde Toets” voor 
burgers en gebruikers van voorzieningen goed herkenbaar is en blijft. 
Regelmatige evaluatie in jaarlijks cliëntonderzoek van de herkenbaarheid hiervan voor gebruikers 
is voor de Adviesraad een belangrijk punt. 
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3. Huishoudelijke hulp als WMO voorziening  

Door een wet is de inkomenstoets die tot enkele jaren geleden gold buiten werking gesteld. De 
Tweede Kamer heeft echter niet de benodigde financiële middelen beschikbaar gemaakt. 
De Adviesraad vindt het van belang dat huishoudelijke hulp als WMO voorziening beschikbaar is 
en blijft voor die mensen die het echt nodig hebben. 
De Adviesraad  adviseert om voor burgers herkenbare actie te ondernemen om dekkende 
financiering voor deze hulp te verkrijgen. Als dat niet lukt adviseert de Adviesraad om actie te 
ondernemen om een vorm van inkomenstoets opnieuw in te voeren om zo tekorten op de 
gemeentebegroting te beperken 

 
4. Jeugdhulp 

Goede diagnostiek aan het begin van een traject leidt sneller tot gerichte en passende hulp. 
Hiermee wordt een stapeling van allerlei hulpvormen voorkomen. 
Dit leidt tot kostenbesparing en tot tijdige inzet van gerichte hulp passend bij de vraagstelling en 
de ernst van de situatie. 

 
5. Schulden en schuldhulpverlening 

Hulp en voorzieningen dienen tijdig en gericht te worden ingezet voor die mensen die het echt 
nodig hebben om maatschappelijk mee te kunnen doen zoals ze dat zelf willen en kunnen. 
Opbouw van schulden dient daarom heel tijdig gesignaleerd te worden zodat schuldhulpverlening 
op tijd kan worden ingezet. 
Hiermee kunnen vervolgeffecten zoals terugtrekken uit maatschappelijke participatie, sociale 
isolatie en depressie worden beperkt en doorbroken. 

 
6. Financiële voorzieningen voor ZZP-ers die in moeilijkheden zijn gekomen 

Corona kan hierbij een rol spelen maar in algemene zin behoeft deze groep burgers de juiste 
aandacht van de gemeente voor hun situatie omdat de algemene regelingen in hun nadeel 
werken en leiden tot uitstel van hulp. 

 
7. PGB en andere voorzieningen 

Mensen met een blijvende handicap of belemmering die stabiel is hebben een uitgebreide 
verantwoordingsplicht waaraan vaak jaarlijks op verschillende plaatsen moet worden voldaan. Dit 
is voor hen een grote belasting. 
De Adviesraad dringt erop aan om deze verantwoording te vereenvoudigen en te beperken voor 
de mensen met een stabiele handicap of belemmering waarbij het perspectief ook duidelijk is. 

 
8. Vitale samenleving  

De Adviesraad heeft geadviseerd over de Woonvisie van de gemeente. 
Ook hier willen we aandringen op bouwen met het oog op het behoud van een vitale 
samenleving. 
De Adviesraad adviseert om vooral woningen te bouwen voor de behoeften van de inwoners van 
de gemeente en voor mensen die de wens hebben om terug te keren. Hierbij denkt de 
Adviesraad vooral aan woningen voor jongeren die willen blijven en die bijvoorbeeld na 
studie/opleiding willen terugkeren. 
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Daarnaast denken wij aan woningen voor senioren die in deze gemeente wonen. 
Door voor hen passende woningen te bouwen komen de doorstroom effecten ook in deze 
gemeente beschikbaar. 

 
9. Klachtenregeling 

De Adviesraad adviseert om bij elke vorm van hulp en dienstverlening door de gemeente 
duidelijke informatie te verstrekken over de klachtenprocedure. 
Dit helpt om ontevredenheid en onduidelijkheid snel te kanaliseren en weg te nemen. 

 
 
We zijn graag bereid tot een mondelinge toelichting op bovenstaande adviezen aan de hand van door ons 
ontvangen signalen uit de samenleving.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
H. Pol 
Interim voorzitter 
 
   


