
Extra Uitwisseling 
Sociaal Domein - financiën en nieuw beleidskader
& Voortgang Samenlevingsakkoorden

Agenda  11 april 2019

19.00 uur – 23.00 uur Uitwisseling (Raadzaal)
Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter

/ griffier
19.0
0 – 
20.3
0 

Financiën Sociaal Domein
Memo “D.1 Uitwerken scenario’s tekort Sociaal Domein” is 
toegevoegd aan GO. 

College Roskam/ 
Max de 
Kloe

20.30 
– 
21.30 

Voortgang Samenlevingsakkoorden
 centrale aftrap (10 minuten)
 4 parallelsessies, 1e ronde (20 min.)

Van ieder samenlevingsakkoord wordt in een 
parallelsessie de stand van zaken weergegeven. Wat is 
er sinds december gebeurd en waar staan we nu. 
Bijdrages van één of meerdere partners die meedoen 
om tot samenlevingsakkoorden te komen, de 
procesregisseur en de inhoudelijk trekker. Er is tijd om 
vragen te stellen. 

 wissel (5 min.) 
 4 parallelsessies, 2e ronde (20 min.)

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. 
Voor deze opzet is gekozen om de raad zo goed 
mogelijk te informeren gedurende het uur dat 
beschikbaar is.  

Per samenlevingsakkoord is het PvA toegevoegd. 
Sessies worden gehouden in de ruimten:
0.36 Energie
0.35 Eenzaamheid
0.34 Arbeidsparticipatie
0.32 Jeugd

College en 4 
procesregisseur
s

Pouwels/ 
Max de 
Kloe

21.30 
– 
23.00 

Beleidskader Sociaal Domein
 aftrap met toelichting op proces (10 min.)
 interactieve werkvorm aan de hand van stellingen (50 

min.) 
Wat vinden raadsleden belangrijk voor de het nieuwe 
beleidskader Sociaal Domein. Het gaat erom dat we 
gezamenlijk richtingen verkennen en inzichten delen, 
waarna verdere beleidsvoorbereiding verder vorm 
krijgt. Een en ander zal op de avond zelf toegelicht 
worden. 
De stellingen zullen gaan over:

 De basis van het huidige beleidskader;
 Positieve gezondheid van de inwoners van 

Leusden;
 Kostenreductie en kostenbeheersing;
 Efficiënte en effectieve (keten)zorg en 

ondersteuning;
 Data-gestuurde (beleids)uitvoering.

College Van 
Woerdeko
m/ Max de 
Kloe



 Overig en afronding (30 min.)
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