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Onderwerp: Advies beleidskader sociaal domein Focus en Transparantie

Geachte heer Leeuwenburg,

Hartelijk dank voor het advies dat u ons heeft gestuurd over het beleidskader sociaal domein 2019-
2022. We hebben veel waardering voor uw inzet om het advies binnen korte tijd aan te leveren en 
stellen uw inhoudelijke en heldere reactie erg op prijs.

Algemeen
In algemene zin geeft u aan positief te adviseren over de drie uitgangspunten voor het beleid in het 
sociaal domein. U noemt de beschreven visie duidelijk en waardevol, u bent verheugd dat het beleid 
zich richt op grip op kosten en data-gestuurde beleidsuitvoering en u geeft aan waardering te 
hebben voor de keuze voor de speerpunten (zeven beleidsthema’s) en de gekozen aanpak die kan 
bijdragen aan een breed maatschappelijk draagvlak. We zijn blij dat u zich herkent in de koers die we 
met dit beleidskader willen inslaan.

Specifieke aandachtspunten
In uw advies geeft u per uitgangspunt uw reactie, waarin u ook een aantal aandachtspunten 
benoemt. Het gaat dan om een kanttekening, oproep of advies. Op deze aandachtspunten gaan we 
graag nader in. Dit doen we puntsgewijs hieronder.

A.Uitgangspunten 
U adviseert om in het beleidskader de ambitie een inclusieve samenleving van Leusden toe te 
voegen.  
Antwoord: We delen de ambitie en streven naar een inclusieve samenleving in Leusden. We zien dit 
als onderdeel van de uitwerking van hoofdstuk 3.1. We hebben hoofdstuk 3.1 hierop aangepast.

1. Visie op positieve gezondheid
U vraagt aandacht voor de inwoners die niet in staat zijn om regie te nemen, tijdelijk of blijvend.
Antwoord: In onze visie op zorg en ondersteuning onderscheiden we drie opeenvolgende fases in de 
manier waarop inwoners het beste tot hun recht kunnen komen en zij ondersteuning kunnen 
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krijgen. Als er meer nodig is, kan iemand uiteraard een beroep doen op (gemeentelijke) 
ondersteuning. Uitgangspunten hierbij zijn de juiste zorg op de juiste plek, doen wat nodig is en 
aansluiten bij de leefwereld van de inwoner. 

2. Grip op kosten en data-gestuurde beleidsuitvoering 
U adviseert ook zorg te dragen voor monitoren van kwaliteit en de effectiviteit van de geboden zorg. 
Antwoord: Enerzijds geven we dit vorm door uitvoering van kwaliteitszorg door de GGDrU voor 
Wmo-gecontracteerde partijen. Voor de jeugdzorgaanbieders wordt dit uitgevoerd door de inspectie 
van de gezondheidszorg. Anderzijds zetten we lokaal en regionaal in op accountmanagement. 

3. Focus op zeven beleidsthema’s en doelen
U adviseert de afweging die wij hebben gemaakt om voor de genoemde zeven thema’s te kiezen, 
nader te onderbouwen.
Antwoord: We onderschrijven dat deze onderbouwing in het beleidskader nog niet herkenbaar was. 
De laatste versie van het kader hebben wij hierop aangepast.
Door voor deze specifieke thema’s te kiezen, brengen we focus aan. Deze thema’s volgen o.a. uit de 
demografische ontwikkelingen die we zien (waaronder vergrijzing), landelijke ontwikkelingen (zowel 
wat betreft bijvoorbeeld individualisme als nieuwe wetgeving) en signalen uit de samenleving. Deze 
onderbouwing is te vinden in hoofdstuk 2 (visie) en per thema is de aanleiding benoemd om met het 
thema aan de slag te gaan.

3a. Leusden is toegankelijk voor iedereen en iedereen doet mee
U adviseert om de genoemde agenda 22, op basis van het VN verdrag, voldoende concreet en 
operationeel te maken en daarbij de werkgroep SMBL te betrekken. 
Antwoord: In het uitvoeringsplan gaan we de doelen concretiseren. We betrekken uiteraard hierbij 
onze partners uit de samenleving zoals de SMBL en andere partners. 

3b. Terugdringen van eenzaamheid 
U geeft aan dat u een concrete uitwerking van de begrippen ‘faciliteren en stimuleren’ wilt zien. 
Antwoord: We werken dit uit in het uitvoeringsplan samen met onze partners. Een concretisering 
hiervan is al deels uitgewerkt in het Samenlevingsakkoord Samen Sterk. 

U geeft aan dat door betere signalering er mogelijk meer gebruik wordt gemaakt van 
zorgarrangementen. 
Antwoord: Dit is inderdaad mogelijk, maar er zijn ook andere opties zoals inzet van algemene 
voorzieningen of netwerkondersteuning. Ook deze mogelijkheden kunnen passend zijn en aansluiten 
bij de behoefte van de inwoner.  

3c. Versterken van de voorliggende voorzieningen voor jeugd(hulp)
U geeft aan positief te staan tegenover de geschetste doelen en maatregelen, maar benadrukt dat 
veel zaken buiten de jurisdictie van de gemeente vallen. Verder mist u aandacht voor de kwaliteit 
van de zorg, en een integrale aanpak. Ook vraagt u aandacht voor burgerinitiatieven, zoals Home-
start. 
Antwoord: In het samenlevingsakkoord jeugd maken wij afspraken met huisartsen en het onderwijs 
om de zorg voor jongeren ‘dichter bij huis’ te brengen. Daarbij willen wij o.a. de rol van de leerkracht 
in de klas versterken om ‘problemen in de klas’ op school op te lossen en niet door een kind te 
verwijzen naar jeugdhulp. 
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In het samenlevingsakkoord willen wij ook afspraken maken over het versterken van de triage en het 
voeren van regie door verwijzers als Lariks en artsen. Een integrale aanpak bij multiproblematiek 
staat daarbij vooop. 
Wij geven nadrukkelijk aandacht aan ‘burgerinitiatieven’. Wij financieren al jaren home-start en 
andere maatjesprojecten. Ook zijn wij in gesprek met Present over het Homies-project. Dergelijke 
initiatieven passen bij onze ‘wrap around care’ aanpak, om de zorg dichter bij het kind te 
organiseren. Graag informeren wij u op uw vergadering van 3 juni nader over de afspraken die wij in 
het samenlevingsakkoord met de verwijzers en het onderwijs voornemens zijn te maken.
Alle door de regio Amersfoort gecontracteerde zorgverleners moeten voldoen aan het regionale 
kwaliteitskader om toegelaten te worden als zorgverlener. In regionaal verband zijn we bezig om de 
effectmeting beter te monitoren. Ook bij verstrekking van lokale voorliggende voorzieningen 
monitoren wij de kwaliteit, o.a. door ouders en jongeren te bevragen naar het effect van trainingen.

3d. Versterken van arbeidsparticipatie
U geeft de suggestie een projectleider aan te stellen om de concrete doelstelling op het gebied van 
arbeidsparticipatie te behalen.
Antwoord: Het samenlevingsakkoord rondom dit thema wordt de komende periode samen met alle 
partners uitgevoerd. We zullen ervoor zorgen dat er binnen de gemeentelijke organisatie voldoende 
capaciteit is om hier een goed vervolg aan te geven.

U noemt het spoedig herstellen van een netwerk voor (sociale) maatjes voor nieuwkomers een 
prioriteit.
Antwoord: Dit is een prioriteit die wij delen en die we – ook vooruitlopend op het beleidskader en de 
nieuwe wet inburgering – willen realiseren.

3e. Beperken van (verborgen) armoede
U geeft het advies om per gezin een coördinerende functionaris aan te stellen, om te zorgen voor 
een integrale aanpak in de hulpverlening.
Antwoord: Ons uitgangspunt is dat als er meerdere partijen betrokken zijn bij een gezin, deze 
partijen integraal samenwerken. In de praktijk gebeurt dit veelal onder regie van Lariks. Uw suggestie 
om in specifieke situaties of incidenteel een ‘coördinator’ in te zetten, is een suggestie die wij in de 
‘kerngroep signalering armoede’ zullen bespreken. Het gaat om de kerngroep van betrokken 
partners waarmee we een preventieve aanpak opstellen om (verborgen) armoede beter te 
signaleren.

3f. Goed omgaan met mensen met verward gedrag 
U adviseert om duidelijke afspraken te maken over de registratie van de persoonsgerichte aanpak en 
de monitoring daarvan en een relatie te leggen met het Meldpunt ‘Bezorgd’.
Antwoord: Wij onderschrijven dit en we zijn aan de slag gegaan om meer eenduidigheid te creëren in 
de registratie van de persoonsgericht aanpak. Meldpunt ‘Bezorgd’ is onderdeel van de monitoring. 

We bedanken u nogmaals voor het zorgvuldige advies. Het beleidskader zal op 10 juli 2019 ter 
besluitvorming in de gemeenteraad worden behandeling. Na besluitvorming gaan we aan de slag 
met het uitvoeringsplan en zullen we u opnieuw om advies vragen. 
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Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Leusden,

H.W. de Graaf - Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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