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Onderwerp: Reactie op advisering beleidskader Sociaal Domein 2023-2027

Geachte leden van de Participatieraad, 

Op 20 januari 2023 ontvingen wij uw gedegen advies op het conceptbeleidskader Sociaal 
Domein 2023-2027. Waarvoor hartelijk dank.
Wij hebben uw reactie met interesse gelezen. We waarderen het erg dat u ook input heeft 
opgehaald bij andere belangrijke partners die actief zijn in Leusden. Op deze manier is het 
een breed gedragen advies.

In uw advies geeft u aan waardering te hebben voor de manier waarop het kader tot stand is
gekomen, dat u de beschreven visie en uitgangspunten onderschrijft, en dat u de gekozen 
speerpunten waardevol vindt. We zijn blij dat u zich daarmee kunt vinden in de kern van dit 
beleidskader.

Wel geeft u nog een aantal aandachtspunten mee voor de uitvoering van dit beleid. Met een 
groot aantal punten zijn we het van harte eens. Op een aantal van de punten gaan we 
hieronder nog kort in, om nog wat nadere toelichting te kunnen geven.

 We zullen zorgen voor een korte samenvatting van het beleidskader, waarmee we de
hoofdlijnen helder kunnen communiceren. Deze samenvatting zullen we afstemmen 
met de Participatieraad en RCL en naar buiten brengen na vaststelling van het beleid
door de gemeenteraad.

 U geeft specifiek aan dat het belangrijk is dat gemeente helder communiceert op 
welke termijn mensen een antwoord kunnen verwachten van de gemeente. We gaan 
graag met de adviesraden in gesprek over welke achtergrond dit verzoek heeft en 
hoe we dit kunnen verbeteren.

 We zijn blij dat u de recent gemaakte afspraken met wijkverenigingen steunt en 
erkennen met u het belang van andere verbanden, zoals kerken of De Zonnebloem 
in het omzien naar elkaar.

 U waarschuwt dat alleen het bieden van een goede digitale sociale kaart niet 
voldoende is, omdat niet iedereen daar gebruik van kan maken. Daarnaast geeft u 
aan dat informatie via de Leusderkrant door bezorgproblemen niet altijd bij de 
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inwoner terecht komt. Dank voor het aanbod van ouderenbonden om ook een rol te 
vervullen in het delen van informatie. We gaan verder onderzoeken hoe we de 
communicatie vanuit gemeente en Lariks kunnen blijven verbeteren en nemen uw 
aandachtspunten daarin mee.

 Bij het speerpunt Rondkomen geeft u aan dat preventie en het voorkomen dat 
jongeren schulden maken van belang is. We hopen dit te adresseren bij punt 1, 
waarin we zowel onder volwassenen als jongeren gezonde bestedingspatronen 
willen stimuleren. 

 Bij het speerpunt Wonen en zorg geeft u aan dat er haast gemaakt moet worden met 
het bouwen van woningen voor ouderen (levensloopbestendig), dat u een onderzoek 
(behoefteonderzoek onder o.a. senioren) niet nodig vindt en dit tot vertraging leidt. 
We delen de urgentie van de krapte op de woningmarkt, waar reeds actie op wordt 
ondernomen. Tegelijkertijd willen we de behoefte van onze senioren en bepaalde 
kwetsbare doelgroepen goed in beeld brengen, om nog gerichter de juiste aanpak te 
kunnen kiezen.

 Met name op het terrein van vrijwilligerswerk geeft u aan een coördinerende, 
stimulerende en zo nodig initiërende rol van de gemeente te verwachten. Door het 
beleidskader heen gaan we uit van een balans tussen wat inwoners en de 
samenleving zelf kunnen en willen oppakken, en waar gemeente in kan 
ondersteunen. Dit zal deels een zoektocht blijven, en we blijven daarom graag met 
onze partners en adviesraden in gesprek over wat haalbaar en nodig is.

Juist op het punt van vrijwilligerswerk willen we het initiatief nemen om 
vrijwilligersorganisaties bij elkaar te brengen in een platform van en voor vrijwilligers. 
Doel daarvan is niet om het aanbod van de vele organisaties vindbaar en 
toegankelijk te maken, want daarin heeft de Huiskamer van Leusden - zoals u terecht
schrijft - een belangrijke rol, die we erg waarderen. Het gaat ons om een platform 
waarin organisaties, vrijwilligers en gemeente (en Lariks) bij elkaar komen om samen
te onderzoeken wat er op langere termijn nodig is om in Leusden voldoende 
vrijwilligers te behouden of dat aantal te laten groeien, en met elkaar scherper te 
krijgen welke vrijwilligersondersteuning organisaties nodig hebben. Daarvoor nemen 
we het initiatief.

 We onderschrijven de aandacht die u vraagt voor jonge mantelzorgers, het belang 
van breed gebruik van peuteropvang en voorschoolse educatie en aandacht voor 
jonge LHBTI+-ers.

 Wat cliëntervaringen op het gebied van jeugdhulp betreft, zijn we blij dat u 
onderschrijft dat we die opnemen in de contractering met de nieuwe zorgaanbieder. 
We houden de Participatieraad en RCL op de hoogte van de voortgang. Over ons 
voornemen om de inbreng van ervaringsdeskundigen te versterken gaan we graag 
verder met u in gesprek. 
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We willen u nogmaals van harte danken voor uw advies en blijven graag gedurende de 
looptijd van het beleidskader in gesprek over de voortgang.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Leusden,

G. Brinkman G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris (wnd.) burgemeester

Bijlage(n):
Geen

Kopie
Raad voor Clientenparticipatie
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