
Aan:   College, t.a.v. coördinerend wethouder Sociaal Domein, dhr. Erik van Beurden
Cc:   Gemeenteraad, via griffier@leusden.nl 
Van:   Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden (SOL)
Datum:  29 november 2018
Betreft:  Samenlevingsakkoord Zorg

Geachte heer Van Beurden,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het spoedig opstarten van het traject 
Samenlevingsakkoord Zorg met het maatschappelijk veld.

Op 10 september jl. hebt u de SOL een aanpak in het vooruitzicht gesteld, die wij qua inhoud 
en proces van harte onderschrijven.
Wat betreft de inhoud: het is een prima plan om een agenda te voeren met daarop de 
belangrijkste sociale thema’s, zoals: eenzaamheid, jeugdzorg, mantelzorg, zelfredzaamheid, 
dementie, aansluiting informele en formele zorg, koppeling wonen en welzijn (langer thuis 
wonen). 
Uw plan om met maatschappelijke organisaties (waaronder de SOL) op het gebied van zorg 
en welzijn tot gezamenlijke doelstellingen te komen en afspraken te maken over wie wat doet, 
heeft onze actieve steun. Overigens vragen de zozeer gewenste initiatieven vanuit de 
samenleving om meedoen van buurt- en wijkorganisaties.
Wat betreft het proces: medio 2019 zou het Samenlevingsakkoord Zorg in grote lijnen gereed 
zijn. De sociaal-maatschappelijke urgentie van tal van zaken toont de noodzaak om aan die 
planning vast te houden. 

Inmiddels heeft de SOL besloten hoe de achterban te informeren en te raadplegen in het 
komende traject Samenlevingsakkoord Zorg. De drie Leusdense seniorenorganisaties: KBO, 
PCOB en LAS, zullen hierin gezamenlijk optrekken. 

Hier memoreren wij het uitgangspunt van het coalitieakkoord, dat Leusden een 
seniorvriendelijke gemeente wil zijn.
Wij vragen u c.q. de gemeente om de SOL-checklist seniorvriendelijke gemeente van medio 
2017 als blijvend hulpmiddel te hanteren. 
In de SOL-bijeenkomst van 10 september jl. is met u een aantal punten speciale aandacht en 
prioriteit gegeven. Die uitwisseling verdient een vervolg.

Gelet op de zorgen van de SOL over de voortgang van het proces Samenlevingsakkoord Zorg, 
krijgt de raad deze brief via griffier@leusden.nl 

Met vriendelijke groet,
mede namens het SOL-bestuur,

Marcel Landman, voorzitter
e-mail: majlandman@gmail.com 
tel.:      033-4321010 / 06-52058209
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