Verslag Reflectiegroep Samenlevingsakkoorden
Donderdag 21 maart 2019
Aanwezig: Marijke van de Eijden (CDA), Carlos Genders (VVD), Albert Dragt (D66), Karolien
Pouwels (CU/SGP), Annet Belt (SP), Wim Vos (wethouder), Patrick Kiel (wethouder), Erik van
Beurden (wethouder), Ina Schutte (griffier), Willemien de Graaf (directeur- secretaris).
Afmelding ontvangen van Marcel Sturkenboom (GL/ PvdA).
1. Verslag Reflectiegroep Samenlevingsakkoorden 14 februari 2019
Geen inhoudelijke opmerkingen op het verslag.
2. Stand van zaken Samenlevingsakkoorden
De wethouders geven kort de stand van zaken van de samenlevingsakkoorden weer.
Samenlevingsakkoord Jeugd
Gezamenlijke aftrap heeft plaatsgevonden. Met de individuele partijen (onderwijs, Lariks,
huisartsen, psychologen) worden verdiepingstafels gehouden. De komende weken wordt
de informatie bij elkaar gebracht en wordt gekeken naar oplossings- en
verbeteringsmogelijkheden. De voortgang zit er goed in. Alle tafels vinden plaats in de
goede sfeer. Het is bij de huisartsen en de psychologen lastig om de grote groep aan
tafel te krijgen.
Samenlevingsakkoord Arbeidsparticipatie
Vorige keer is terugkoppeling gegeven van het eerste gesprek. De volgende stap is met
een grote groep om tafel te gaan, dit staat gepland voor volgende week. Het heeft veel
tijd gekost om tot een afspraak te komen met deze grotere groep. Gevraagd wordt waar
het aan ligt, zou het kunnen zijn dat het minder prioriteit heeft bij de organisaties die
niet in Leusden gevestigd zijn? Dat is niet de ervaring van Patrick.
De reflectiegroep vraagt de urgentie te benoemen bij de partners. Patrick neemt dat
mee in de aftrap van de bijeenkomst om te voorkomen dat het opnieuw 4 of 5 weken
duurt voor de volgende bijeenkomst.
Samenlevingsakkoord Eenzaamheid
De 2e bijeenkomst heeft afgelopen maandag plaatsgevonden. Daarbij waren 33 personen
aanwezig. De ouderenorganisaties gaan vol overtuiging voor de oplossing die in hun ogen
het beste is: met de leus ‘Als de wijk bruist, gaat het met de ouderen goed’, wordt
ingezet op inloop- en ontmoetingspunten. De organisaties hebben de opvatting dat de
gemeente dit moet organiseren. Erik geeft aan dat hij mist dat deze punten bruisen door
het netwerk en de betrokkenheid van organisaties. Daar zit hij nog niet direct een
aanbod ontstaan. Doel van de samenlevingsakkoorden is agenda + commitment + inzet.
Dus ook het commitment en de inzet moet gezamenlijk worden opgepakt. Het is in de
groep lastig om andere meningen en andere agendapunten op tafel te krijgen.
Eenzaamheid onder jongeren staat nog niet op de agenda. Er zijn nog veel andere
mogelijkheden voor combinaties, zoals LeusdenFit. Deze mogelijkheden zijn nog niet
aangeboord. Parallel aan de sessies wordt daarom met partners gesproken om tot een
goede, brede agenda rondom eenzaamheid te komen.

V.w.b. dementie en dementievriendelijk wordt gekozen voor een smalle insteek. De
meeste urgentie zit tot overbelasting mantelzorg en respijtzorg. Daarover zal worden
gesproken met de professionele organisaties. Daarna kan het verder worden verbreed.
Samenlevingsakkoord Energie
Dit energieakkoord betreft met name de verdere uitwerking van het Energieakkoord. Alle
organisaties achter Ikwilwatt hebben zich verenigd. Ze willen de wijk ingaan met geenspijt-maatregelen. Het idee is om dingen te combineren, zodat de vrijwilligers de wijk in
kunnen gaan en ook iets te bieden hebben. De Groene Belevenis zal ook projectmatig
meedoen. Momenteel wordt al geoefend met een aantal mooie vragen die voorliggen,
zoals led- verlichting bij sportclubs. Een plek waar vraag- en aanbod aan elkaar kunnen
worden gekoppeld wordt ingericht.
Bedrijfsvereniging Leusden- noord (De Horst) wil ook met duurzaamheidsmaatregelen
aan de slag.
Ook worden voorbereidingen getroffen voor wijktransitieplannen.
Dit samenlevingsakkoord loopt parallel met de RES en de dialoog van de Strategische
Agenda. Energie-opwekking wordt daarom nu niet meegenomen in het
samenlevingsakkoord, daarvoor worden de uitkomsten van de parallelle sporen
afgewacht.
Wim voegt toe dat het interessant is om te kijken hoe de provincie er in zal zitten, na de
verkiezingen van gisteren. Diverse partijen hebben scherpe uitlatingen gedaan over de
ruimtelijke ontwikkelingen.
3. Programma Samenlevingsakkoorden 11 april
Tijdens de Uitwisseling van 11 april is 1 uur ingeruimd voor de Samenlevingsakkoorden.
Het voorstel is om dit uur als volgt te benutten:
· centrale aftrap (10 minuten), waarbij teruggegrepen wordt op het waarom en het
hoe van de samenlevingsakkoorden.
· 4 parallelsessies, 1e ronde (20 minuten)
Van ieder samenlevingsakkoord wordt in parallelsessies de stand van zaken
weergegeven. Wat is er sinds december gebeurd en waar staan we nu. Een of
meerdere partners die meedoen om tot samenlevingsakkoorden te komen, de
procesregisseur en de inhoudelijk trekker zullen hier een bijdrage aan leveren. Ook is
er tijd om vragen te stellen.
· wissel (5 minuten)
· 4 parallelsessies, 2e ronde (20 minuten)
Idem als de 1e ronde. Op deze manier krijgt ieder raadslid de gelegenheid om
bijgepraat te worden op de stand van zaken van 2 samenlevingsakkoorden.
Deze opzet wordt voorgesteld om de raad zo goed mogelijk te informeren gedurende
het uur dat beschikbaar is. De Reflectiegroep kan zich vinden in dit voorstel.
Aandachtspunten:
· Regelen dat er een goed technisch voorzitter per parallelsessie is die de
touwtjes in handen heeft (actie: Willemien);
· Van te voren goed overleggen wie wanneer mag pitchen (actie: Willemien);
· Voldoende tijd houden voor vragen (actie: Willemien);

De plannen van aanpak als bijlagen toevoegen aan het agendapunt in GO
(Actie: Ina)
De geplande bijeenkomst van de Reflectiegroep van 11 april komt te vervallen.
·

4. Rondvraag
· Erik ligt de stand van zaken van Kasteel Stoutenburg toe waar Wonen bij
September zich vestigt.
· Het verslag van 14 februari van de Reflectiegroep Samenlevingsakkoorden
mag gedeeld worden met de fracties.

