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In 2019 heeft de raad ons huidige beleidskader Sociaal Domein ‘Focus en transparantie’ 
vastgesteld. Met dit kader heeft de raad voor meerdere jaren de koers en focus bepaald van 
onze inzet binnen het Sociaal Domein. De looptijd van het huidige kader is tot en met eind 
2022. De voorbereidingen van een nieuw beleidskader per 2023 zijn inmiddels gestart.

In deze voorbereiding kunnen we drie fasen onderscheiden.

FASE 1: Input ophalen – tot en met september 2022
Begin dit jaar zijn we gestart met het ophalen van input voor het nieuwe kader. Dit doen we 
bij:

a. Inwoners en ervaringsdeskundigen
De behoeften, signalen en ervaringen van onze inwoners moeten centraal staan in het 
ontwikkelen van nieuw beleid. Daarom is ervoor gekozen zowel een brede als een heel 
specifieke uitvraag onder inwoners te doen.

Onder inwoners is een brede uitvraag gedaan naar wensen en behoeften op het gebied van 
gezondheid en welzijn. Dit is door de GGDrU gedaan via een digitaal inwonerpanel, dat werd
opengesteld voor alle inwoners en waar in totaal 530 inwoners op hebben gereageerd.

Daarnaast kiezen we voor een specifieke aanpak door in gesprek te gaan met 
ervaringsdeskundigen. Inwoners van Leusden die vanuit hun eigen ervaring te maken 
hebben met bepaalde problematiek en/of met ondersteuning vanuit gemeente. Door uit 
eerste hand hun ervaringen te horen en in gesprek te gaan over de inzichten die zij als 
ervaringsdeskundigen hebben, kunnen we deze ‘ervaringskennis’ beter betrekken bij het 
opstellen van het beleid. 

b. Maatschappelijk partners
Onze maatschappelijk partners - van Lariks en Sociale Dienst tot huisartsen, 
wijkverenigingen en vrijwilligersgroepen (en er zijn er nog veel meer) -  hebben allemaal 
enorm veel expertise en ervaring in huis. Zij zien scherp wat er nodig is in Leusden. Ook 
onder maatschappelijk partners doen we zowel een brede uitvraag als een specifieke 
uitvraag.

Een aantal maatschappelijk partners is – in het kader van een beknopte evaluatie – specifiek
bevraagd op hun bevindingen bij de uitvoering van het huidige beleidskader Sociaal Domein.
In opdracht van gemeente heeft de GGDrU met hen gesprekken gevoerd over de 
verschillende thema’s uit het huidige kader, waaronder eenzaamheid, jeugd, en armoede. 
De inzichten uit deze gesprekken en de aanbevelingen van de GGDrU worden als input 



betrokken bij het nieuwe kader.

Een brede uitvraag onder maatschappelijk partners is in voorbereiding. Het voornemen is 
om dinsdag 13 september een ‘Marktplein Sociaal Domein’ te organiseren. Daarvoor 
nodigen we een groot aantal partijen uit die actief zijn binnen het Sociaal Domein in 
Leusden. Het Marktplein heeft als voornaamste doel om bij de partners input op te halen 
voor het nieuwe beleidskader. Daarnaast staan ontmoeting en verbinding tussen de partners
centraal.

De fractiewoordvoerders Sociaal Domein zullen een uitnodiging ontvangen om dit Marktplein
te bezoeken, kennis te maken met onze partners en te luisteren naar wat zij te zeggen 
hebben.

c. Data en (monitorings)informatie
We willen waar mogelijk data-gestuurd werken, ook in het ontwikkelen van nieuw beleid. 
Verschillende bronnen worden daarbij benut, waaronder ons dashboard zorggebruik en -
kosten (Wmo en Jeugd), Gezondheidsmonitors van de GGDrU en diverse andere bronnen.

d. Adviseurs in samenwerking met Lariks
De gemeentelijke beleidsadviseurs zijn op de hoogte van de wettelijke taken, landelijke en 
regionale ontwikkelingen, trends en signalen uit de samenleving binnen het Sociaal Domein. 
Samen met de vakkennis, signalen en ervaringen van collega’s van Lariks, is ook de inbreng
van medewerkers van belang om tot een zo compleet en actueel mogelijk kader te komen. 
Gemeente en Lariks werken samen in het verzamelen van deze benodigde input.

Eind september hopen we alle input voor het nieuwe kader verzameld te hebben.

FASE 2: Uitwerken en voorbereiding besluitvorming – tot en met december

In een aparte Uitwisseling wordt de raad bijgepraat over het geheel aan input dat is 
opgehaald – bij inwoners, partners, op basis van data, bij medewerkers en via de beknopte 
evaluatie van de GGDrU. We kiezen ervoor de raad niet ad hoc en stapsgewijs te informeren
over de input die in deze periode wordt opgehaald, maar de totále input integraal te 
presenteren.

Naast het presenteren en bespreken van de opgehaalde input, gaat het college tijdens deze 
Uitwisseling ook graag de dialoog aan met de raad over mogelijke prioriteiten en 
aandachtspunten voor het nieuwe kader.

In overleg met het Presidium kan worden besloten deze Uitwisseling te plannen op 3 
november.

Oktober, november en december zullen verder in het teken staan van het uitwerken van de 
input en ideeën voor het nieuwe beleidskader en het voorbereiden van besluitvorming. 
Hierbij worden ook Participatieraad en Raad voor Cliëntenparticipatie betrokken.
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FASE 3: Besluitvorming – tot en met maart 2023

Het voornemen is om uiterlijk in januari het concept beleidskader te behandelen in het 
college, om het concept beleidskader in maart 2023 voor behandeling aan de Raad voor te 
leggen, voorafgaand door bespreking tijdens een Informatieavond.
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