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Aan de leden van de Gemeenteraad en
het College van B&W Dhr. M Verbeek, wethouder
en Mevr. M Stiekema, wethouder
Raadhuisplein 10
9751 AN Haren
Betreft; Een ongevraagd advies over Torion, Dorpshuizen en Clockhuys Haren.

Geacht college en leden van de raad,

Inleiding
De Adviesraad Sociaal Domein maakt zich zorgen over een aantal ontwikkelingen in het
sociale domein met name waar het gaat om Torion als welzijnsorganisatie en de relatie die
wordt beoogd tussen de dorpshuizen en het sociale domein (in het bijzonder het Clockhuys).
Deze zorgen komen voort uit gesprekken met de Raadsfracties, de betreffende wethouder
(dhr. Verbeek) en directie en bestuur van Torion. Wat mee speelt bij onze overwegingen is
de discussie over een mogelijke herindeling. Het is van belang het gesprek over deze
onderwerpen nu al nadrukkelijker te laten plaatsvinden om er als gemeente waar mogelijk
nog een eigen invulling aan te kunnen geven.
Torion
Uit de gesprekken met betrokkenen komt naar voren dat woord en daad uit elkaar lopen.
Waar de wethouder ons meegeeft vanuit de inhoud van het werk en de taken van Torion te
praten horen we van de kant van Torion dat het vooral gaat over bezuinigingen en
organisatie en nauwelijks over de taken en wat Torion als organisatie zou moeten kunnen
doen.
Heel concreet horen we dat de bezuinigingen zullen betekenen dat eenvoudigweg taken bij
Torion zullen verdwijnen:
a. Maatschappelijk werk kan niet meer goed worden aangeboden.
b. Ondersteuning van vrijwilligers zal verdwijnen, waardoor het de vraag is of de vrijwilligers
wel actief kunnen blijven.
c. Maatjeswerk zal komen te vervallen; het bij elkaar brengen van vraag en aanbod aan
kwetsbare ouderen en gehandicapten zal niet meer geborgd zijn.
Wat betreft het maatschappelijk werk heeft de gemeente al eerder een gedeelte
ondergebracht bij zzp-ers. Dat was een beleidskeuze. Het is de vraag wat de gemeente met
het maatschappelijk werk wil dat nu nog bij Torion is ondergebracht. Het is in ieder geval
helder dat bij verdere bezuinigingen Torion deze taak niet meer kan uitvoeren, zo wordt ons
verzekerd. Onze indruk is dat niet of onvoldoende op inhoud hierover wordt gesproken.

Wat betreft de ondersteuning van vrijwilligers zien wij met name de inzet voor participatie van
burgers verminderen. Dit betreft activiteiten m.b.t. mantelzorgers, scholing van vrijwilligers en
begeleiding bij de inburgering van statushouders. Bij verdere bezuinigingen kan Torion dit
niet volhouden. Dat geldt ook voor het zogeheten Maatjeswerk.
Wanneer er sprake is van een samengaan met een andere gemeente zal dat in onze optiek
het verdwijnen van Torion betekenen. Het jeugdwerk zal wel blijven, ook in een nieuwe
situatie, maar met andere zaken is dat maar de vraag.

Advies met betrekking tot Torion
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert daarom dringend niet verder te bezuinigen op
Torion en met name niet op de taken die Torion uitvoert: ondersteuning vrijwilligers en
maatschappelijk werk. Het is van groot belang deze te benoemen en goed onder te brengen.
Er is een vrijwilligers vacaturebank, ze organiseren een welzijn- en vrijwilligersmarkt, zorgen
voor het bezorgen van het bloemetje aan mantelzorgers die in beeld zijn, telefooncirkel,
plusbus e.d. Wij vragen aandacht voor deze activiteiten met het oog op mensen die zijn
aangewezen op het sociale domein om te kunnen participeren. Sterker nog, de Adviesraad
adviseert om de werkzaamheden van Torion op het terrein van mantelzorgers en vrijwilligers
uit te breiden, zodat ze meer aandacht kunnen geven aan hun welbevinden en
zelfredzaamheid.
Dorpshuizen en Clockhuys
De Adviesraad Sociaal Domein heeft kennis genomen van de aanwezigheid van een
initiatiefgroep die bezig is plannen te ontwikkelen voor het Clockhuys. De Raad moet daar
nog over spreken, maar we horen en lezen dat het Clockhuys geprivatiseerd moet worden
en er een andere invulling moet komen, met meer opbrengsten. Verpachten van de horeca,
commerciële huurders en een andere opzet van het CKC horen daarbij.
We hebben ook gesproken over deze plannen met de verantwoordelijke wethouder Sociaal
Domein, die graag ziet dat het Clockhuys een centrale rol in het centrum van Haren kan
vervullen: als inloophuis waar alle mogelijke informatie over het sociale domein is te vinden,
waarbij Torion en de bibliotheek gezamenlijk een rol kunnen spelen. Wat ons betreft een
goede gedachte, maar complexe materie en een weerbarstige omgeving met vele belangen.
Als adviesraad vragen wij ons af waar nu het zwaartepunt ligt: bij de taken die uitgevoerd
moeten worden en hoe je dat zo goed mogelijk doet of bij de organisatie van gemeentelijk
eigendom en de manier waarop wordt omgegaan met subsidies.
Hoe het zij, wij menen dat snelheid is geboden om zelf invloed te hebben op de plannen en
om voor onze burgers voor continuïteit te kunnen zorgen.
Ook horen we van plannen om meer zaken van het sociale domein te verbinden aan
dorpshuizen. Dat formuleren we zo ruim (en wellicht vaag), omdat de plannen dat ook zijn.
Het enige dat concreet wordt is de ontmanteling van Torion op dit punt. Er kunnen zaken van
Torion naar de dorpshuizen, maar het is onduidelijk welke dat dan zijn.
Advies met betrekking tot het Clockhuys en de dorpshuizen
De Adviesraad adviseert om snel te handelen, maar vooral om eerst en binnen zeer
afzienbare tijd na te denken over de ontwikkelingen die wenselijk zijn: wat willen we precies
met bijvoorbeeld de informatievoorziening rondom het sociale domein en op welke manier
zou je dat het beste kunnen en willen organiseren. Wat zou de beste manier zijn om het
sociaal domein meer fysiek toegankelijk te krijgen voor mensen (met een loket of op een
andere manier). Wat zou de beste manier zijn om dat fysiek, in een gebouw, op een locatie,
te positioneren.

Na deze overwegingen kan er worden nagedacht over de rol die in eerste instantie het
Clockhuys daarbij zou kunnen spelen; en dan kan zichtbaar worden wat zou dat kunnen
opleveren; in deze volgorde.
De Adviesraad adviseert ook meer steun te bieden aan de dorpshuizen, zodat ze klaar zijn
voor een eventueel overdragen van zaken in het sociale domein naar de dorpshuizen, ook al
kunnen wij nog niet zien welke dat zouden kunnen zijn.
Wij adviseren ook om nu door te pakken in verband met en eventuele herindeling.
Bestaande fysieke voorzieningen zoals het Clockhuys en de dorpshuizen en een goede
invulling daarvan zijn van essentieel belang voor preventie in het sociaal domein en moeten
als zodanig overeind worden gehouden.

Tot slot
De Adviesraad Sociaal Domein ziet dat er in het sociale domein veel goed gaat. Mensen die
er gebruik van maken zijn tevreden en het lijkt er niet op dat er mensen in de problemen
raken door allerlei maatregelen: de gemeente heeft korte lijnen en een overzichtelijk aantal
mensen die geholpen worden zodanig dat het vrij direct en goed te doen is. Dat is een kracht
van deze gemeente. Het maakt ook kwetsbaar, zeker als er sprake is van een
samenvoeging of samengaan met een andere gemeente. Daarom pleiten wij voor het
ontwikkelen van een heldere visie op een aantal zaken, met name wat we dan de fysieke
infrastructuur noemen. Bij een eventueel samengaan is dat niet eenvoudig af te breken,
allerlei andere zaken hebben dat wel. En snelheid is geboden, want een mogelijke
herindeling zal binnen afzienbare tijd duidelijk worden en wellicht gerealiseerd worden.

Tot zover het advies van de Adviesraad sociaal domein.

Met vriendelijke groet namens de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Haren,
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