Sociale ankers slaan in
tijden van zwaar weer!
De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij, er komt een nieuwe gemeenteraad
en een nieuw college. Dit is een uitgelezen moment voor ons als Sociale Raad
Tilburg om onze visie en prioriteiten te delen met alle gemeenteraadsleden, de
informateur en/of formateur van het nieuwe college, ambtenaren, organisaties,
betrokken burgers en iedereen die Tilburg een warm hart toedraagt.
Als Sociale Raad Tilburg maken we ons zorgen om de mensen in kwetsbare posities.
Er zijn veel problemen binnen het sociaal domein die momenteel alleen maar
ernstiger worden. Denk aan bestaansonzekerheid, toegang tot zorg, wachtlijsten,
de problemen waar jongeren mee te maken krijgen, woningnood, energieprijzen
die door het dak gaan. De korte- en langetermijngevolgen van de oorlog in Oekraïne
zijn nog niet te overzien. Het vertrouwen van burgers in de overheid neemt af en de
systeemwereld wint het vaak van de leefwereld Als structuren centraal staan en
niet de burgers blijft maatwerk de uitzondering en niet de regel. De geschiedenis
leert dat bij economisch slechte tijden geboekte winst snel kan verdwijnen. Tijd dus
om sociale ankers te slaan.
Vier thema’s staan wat ons betreft centraal: bestaanszekerheid en armoede,
mensen in kwetsbare posities, burgerparticipatie en tweedelingen. De
afgelopen jaren zijn diverse mooie ontwikkelingen op gang gezet die nu
verstevigd en verankerd moeten worden. Er zijn ook forse vraagstukken die met
voorrang opgepakt moeten worden en die soms een fundamenteel andere aanpak
vragen.
We hebben een overheid nodig die transparant en aanspreekbaar is, luistert naar
inwoners, respectvolle bejegening en goede dienstverlening hoog in het vaandel
heeft staan en met name aandacht heeft voor mensen in kwetsbare posities.
Samenwerking tussen gemeente en burgers is cruciaal, vanuit solidariteit met
elkaar: samen zorgen voor elke burger in de stad. Coalitieakkoord, beleid
en uitvoering van de gemeente moeten dit als ijkpunt hebben.
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Hoe gaan we verder…?
Met het einde van de coronapandemie in zicht kijken we om ons heen. Er zijn veel mooie dingen gebeurd in de stad,
en we zien een duidelijke inzet op sociaal beleid en meer aandacht voor de burgers. Maar duizenden burgers staan
er desondanks toch slechter voor dan een paar jaar geleden. Tweedelingen worden groter. De economie doet het
onverwacht goed, maar kan snel oververhit raken en niet iedereen profiteert van de economische groei. We leven in
tijden van zwaar weer. Verworvenheden van de afgelopen jaren zijn nog niet voldoende veilig gesteld en er spelen
urgente kwesties die vragen om heldere keuzes en lef om ze aan te pakken. Het is geboden om nu resoluut sociale
ankers te slaan.

Sociale Raad Tilburg
De Sociale Raad Tilburg is een onafhankelijke adviesraad voor het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Tilburg met de opdracht gevraagd en ongevraagd te adviseren.
Het werkterrein van de Sociale Raad Tilburg is het sociaal domein waarbij het kader gevormd wordt door de wetten
Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Daar horen ook thema’s als bestaanszekerheid, armoede, passend onderwijs en
inburgering bij en andere onderwerpen voor zover deze zich op dit terrein afspelen.
De Sociale Raad Tilburg wil schakel zijn tussen de gemeente Tilburg en de inwoners van Tilburg. Om het advieswerk
goed uit te kunnen voeren, wordt enerzijds informatie opgehaald bij de gemeente en anderzijds wordt aan burgers
en organisaties actief gevraagd hun ervaringen, ideeën en wensen te delen met de Sociale Raad Tilburg. Zo wordt de
relatie gelegd tussen uitvoering en beleid en wordt er een brede basis gelegd voor het advieswerk.

Adviezen
In dit inspiratiepamflet benoemen we diverse thema’s en ontwikkelingen. Wie graag uitgebreider wil weten wat
de Sociale Raad Tilburg geadviseerd heeft over bepaalde beleidsnota’s kan onze adviezen vinden op onze website:
socialeraadtilburg.nl
In 2021 hebben we een aantal adviezen uitgebracht over thema’s waar we in dit pamflet in het kort ook iets over
zeggen. Wie graag het hele advies wil lezen dat de Sociale Raad Tilburg daarover uitgebracht heeft, kan deze adviezen
via onderstaande links direct vinden.
Normaliseren:

socialeraadtilburg.nl/srt-advies-concept-raadsvoorstel-het-nieuwe-normaal

Sociale basis:

socialeraadtilburg.nl/srt-advies-beleidsnota-sociale-basis-2021-2025

Diversiteit en inclusie:

socialeraadtilburg.nl/srt-advies-inclusie

De links zijn ook te vinden in de online versie van dit pamflet:

013-4671955 • mail@socialeraadtilburg.nl • www.socialeraadtilburg.nl

