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Geachte heer Roskam 
 
De fractie van de VVD heeft op 6 augustus 2014 schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding 
van een aankondiging van het college om in september te starten met een discussie met de 
samenleving over het Sociaal Domein. 
De antwoorden op deze vragen achten wij relevant voor alle raadsfracties. Onderstaand zijn 
de vraag-antwoord combinaties opgenomen.  
 

1. Wordt de Raad hierover vooraf geïnformeerd? 

Raadsleden worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten als toehoorder. 
Het idee is om de bijeenkomsten af te sluiten met een gesprek van maximaal 30 minuten 
tussen de deelnemers en de (als toehoorder) aanwezige raadsleden. 
 

2. Hoe wordt bij de oproep , om mee te praten, duidelijk gemaakt wat het belang 
voor iedereen is en wat de mogelijke consequenties kunnen zijn? 

Inwoners worden gericht uitgenodigd (schriftelijk/op naam; en in sommige gevallen worden 
mensen ook mondeling benaderd). In de uitnodiging wordt doelstelling en belang van de 
bijeenkomst toegelicht. Daarbij wordt duidelijk gemaakt dat het in dit traject gaat om de 
transformatie en niet om de transitie c.q. de stelselwijzigingen zelf. Bij de uitnodigingen gaan 
wij uit van een brede vertegenwoordiging van de samenleving. 
 

3. Wordt er per doelgroep gesproken of loopt alles door elkaar? 

Er komen geen doelgroepgerichte bijeenkomsten. De samenstelling van de 
gespreksgroepen is zo veel als mogelijk heterogeen.  

In, in totaal, vier bijeenkomsten wordt nagedacht over de vraag “hoe het leven in Leusden 
eruit ziet over tien jaar” en over ieders verwachtingen met betrekking tot zorg en 
ondersteuning in de toekomst.  
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4. Hoe groot zijn de groepen qua omvang zodat er ook sprake kan zijn van mee 
denken en praten? 

De vier groepen bestaan uit minimaal acht en maximaal twintig deelnemers. De ‘sessies’ 
kennen diverse vormen waarbij ook in kleine groepjes/aantallen wordt gesproken.  
 

5. Hoe gaan we om met die groep waar voor het zeker van belang is en die niet is 
komen opdagen bij de sessies? 

Bij de ‘selectie’ van de genodigden worden de netwerken van het college en de ambtenaren 
betrokken. Ook raadsleden kunnen mensen uit het netwerk aandragen door via de griffie 
namen en een korte omschrijving van de persoon door te geven.  Daarnaast zal via het 
collegenieuws met uitleg van de bijeenkomsten een oproep worden gedaan om ‘mee te 
doen’ . De uitnodigingen zijn op persoonlijke titel waarbij er ook een bevestiging van 
deelname wordt gevraagd (digitaal/telefonisch).  
 

6. Wat houdt de begeleiding in  van de Argumentenfabriek en welke kosten zijn 
hiermee gemoeid? 

De Argumentenfabriek biedt onafhankelijk helder inzicht in complexe vraagstukken, door 
gebruik te maken van informatievisualisatie en door op een gestructureerde manier 
groepsbijeenkomsten te begeleiden. De Argumentenfabriek heeft veel ervaring met denken 
over maatschappelijke vraagstukken zoals gezondheidszorg, onderwijs, werk en inkomen en 
jeugdzorg. De vier bijeenkomsten worden begeleid door twee medewerkers van De 
Argumentenfabriek. In de eerste twee bijeenkomsten wordt nagedacht over de vraag “hoe 
het leven in Leusden eruit ziet over tien jaar”. Nadat deze informatie verwerkt is wordt in 
bijeenkomst drie en vier nagedacht over de verwachtingen – op basis van de resultaten uit 
de eerste twee bijeenkomsten.  

Op basis van de informatie uit de vier bijeenkomsten maakt De Argumentenfabriek een 
Droomkaart, letterlijk een visualisatie van het toekomstbeeld van de inwoners van 
Leusden. De Argumentenfabriek levert de Droomkaart op als pdf-bestand zodat de kaart 
onbeperkt kan worden gebruikt en gedeeld.  
 
De kosten hiervoor bedragen in totaal € 19.100,= waarvan  € 12.100,= voor de voorbereiding 
en begeleiding van de bijeenkomsten en € 7.000,= voor de verwerking van de resultaten van 
de bijeenkomsten en vormgeving van de Droomkaart. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Leusden, 
 
 
 
A. de Brouwer  A. Dragt 
locosecretaris  locoburgemeester 
 


