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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding voor deze notitie 
Op 30 oktober 2018 heeft het college het concept Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022 vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode 

duurde van 30 oktober tot en met 10 december 2018. Het Beleidskader heeft gedurende deze periode ter inspraak gelegen voor inwoners 

van Woudenberg en maatschappelijke organisaties die actief zijn in Woudenberg. Zij zijn middels De Woudenberger, sociale media, de 

gemeentelijke website en de digitale nieuwsbrief van de gemeente op de mogelijkheid tot inspraak gewezen. Daarnaast hebben wij het 

beleidskader aan een kleine zestig organisaties gestuurd, waaronder zorgverleners, maatschappelijke partners, kerken en sportieve en 

culturele verenigingen. Ook hebben we de Adviesraad Sociaal Domein gevraagd advies uit brengen en het we het stuk ter bespreking 

voorgelegd aan het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)1.  

Naast het advies van de Adviesraad en de reactie van het OOGO, hebben we acht inspraakreacties ontvangen. In deze notitie zijn de 

inspraakreacties en adviezen vermeld en voorzien van een antwoord. 

  

1.2 Opbouw van deze notitie 
In het volgende hoofdstuk vindt u een weergave van de inspraakreacties. De inspraakreacties zijn niet integraal opgenomen, maar waar 

mogelijk samengevat. Wij geven hierbij gemotiveerd aan of en op welke wijze de inspraakreactie en het advies is verwerkt in de 

definitieve beleidskader. In hoofdstuk 3 doel wij hetzelfde voor het advies van de Adviesraad Sociaal Domein en in hoofdstuk 4 met de 

reacties uit het OOGO. In hoofdstuk 5 vindt u onze conclusies en in hoofdstuk 6 wordt tot slot de verdere procedure uiteengezet. 

 
 

                                                 
1 Een (wettelijk) overleg tussen scholen en gemeente in het kader van het Passend Onderwijs over ondersteuningsplannen, jeugdbeleidsplannen en ontwikkelagenda. 
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Hoofdstuk 2 Inspraakreacties 
 

Twee zorgorganisaties hebben een inspraakreactie gegeven, te weten Lelie Zorggroep en Buurtzorg Woudenberg. Daarnaast hebben twee 

kerkgemeenschappen van de inspraakmogelijkheid gebruik gemaakt, namelijk de Hervormde Gemeente en de Hersteld Hervormde 

Gemeente. Stichting Welzijn Ouderen (SWO) en Vluchtelingenwerk hebben ook een reactie gestuurd, evenals de programmamanager van 

Bibliotheek Eemland en de bestuursadviseur van Vallei Wonen. Er zijn geen inwoners van Woudenberg die gebruik hebben gemaakt van 

de mogelijkheid tot inspraak. 

 

 

Nr. Organisatie Inspraakreactie Antwoord Aanpassing in 

beleidskader 

1. Lelie Zorggroep a. Verder valt op dat er ontzettend 

veel (ons inziens veel te veel) 

punten genoemd worden die als 

doel gesteld worden. Wat heeft 

prioriteit?  

b. Is er bekend wie er onderdeel 

uitmaken van de ‘breed spectrum 

aanbieders’ op het gebied van 

jeugd die samen met de 

gemeente voor innovatie aan de 

slag gaan?  

a. De prioritering wordt duidelijk in het 

uitvoeringsprogramma, waarin uitgewerkt 

wordt wat we wanneer willen bereiken. 

 

 

b. Ja, dit is bekend. Dit zijn: GGZ Centraal, 

Stichting De Rading, Stichting Leger des 

Heils Welzijns- en gezondheidszorg, 

Stichting Pluryn Hoenderloo Groep 

(Intermetzo), Stichting ’s Heerenloo, 

Stichting Timon en Stichting Youké.  

Geen  

2a. Buurtzorg  a. Heel belangrijk is en blijft bij veel 

punten: Preventie aan de 

voorkant bij de domeinen. Dat is 

eerst investeren en daarna 

oogsten. Goede communicatie is 

een must hierbij. 

b. Zijn het Sociaal wijkteam en de 

Coöperatie wel genoeg bekend en 

zichtbaar in ons dorp? Ik merk 

vanuit mijn werk dat veel mensen 

(lees cliënten) deze 

dienstverlening niet goed kennen. 

c. Belangrijk zijn onze 

mantelzorgers/ netwerk, 

a. We delen uw mening dat preventie heel 

belangrijk is. Preventie is 1 van de leidende 

principes zoals beschreven in 2.2. 

 

 

 

b. Dit signaal geven we door aan Coöperatie. 

 

 

 

 

 

c. Vroege signalering van overbelasting bij 

mantelzorgers is belangrijk. We nemen dit 

a tot en met f 

geen aanpassing 
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betrekken is niet altijd mogelijk 

en mensen kunnen dan 

overbelast raken met alle 

gevolgen van dien. Vroege 

signalering is dan erg belangrijk! 

d. Aandacht voor Eenzaamheid is en 

blijft belangrijk. 

 

e. Sportaanbod voor mensen met 

een beperking is echt een must > 

ook de toegankelijkheid in ons 

dorp en sportlocaties voor deze 

doelgroep.  

f. Een goede sociale kaart voor de 

Woudenbergers. Het is zo 

belangrijk dat we elkaar kunnen 

vinden ( en niet alleen op een 

website). 

mee in het uitvoeringsprogramma en bij het 

opstellen van een nieuwe 

mantelzorgagenda. 

 

 

d. Aandacht voor eenzaamheid is en blijft 

belangrijk. Dit staat beschreven bij het rad 

Sociale leefomgeving op p.24. 

e. We delen uw mening dat sportaanbod voor 

een ieder toegankelijk is. Dit staat 

beschreven bij het rad Leefstijl op p.17. 

 

 

f. Het gemis van een sociale kaart is een 

bekend signaal. Een van de werkateliers van 

de Algemene Ledenvergadering van de 

Coöperatie De Kleine Schans is met dit 

onderwerp aan de slag. 

2b. Buurtzorg  Vanuit de praktijk in de wijk merken 

wij dat de maaltijdvoorziening bij 

onze cliënten vrijwel altijd door ons 

wordt gedaan en dat deze groep 

groeit. Er is vaak (nog) geen indicatie 

voor, maar als wij dat niet doen 

betekent dat concreet dat deze 

kwetsbare groep niet meer eet/ 

drinkt met alle gevolgen van dien. Als 

wij wel, via de Wmo, vragen om een 

indicatie voor maaltijdvoorziening, 

betekent dat sowieso geduld hebben 

voordat de indicatie er is. Dan 

vervolgens is het een drama om een 

aangesloten HH organisatie bereid te 

vinden om deze vorm van 

hulpverlening te doen.  

Wij onderzoeken dit signaal en komen daar bij 

u op terug. 

Geen  

3. Diaconie Hervormde 

gemeente 

De betrokkenheid van de kerk op en 

haar rol in de samenleving blijkt uit 

Als burgerlijke gemeente zijn we ons bewust 

van de betrokkenheid van de kerken, die o.a. 

H 1.4 p. 6,  

H 4.1 p. 19 en 
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Woudenberg de diverse soorten hulpverlening die 

de kerk biedt. Wij hebben daarom de 

rol van kerk en überhaupt het woord 

‘kerk’ gemist in uw document. Als 

kerk 

zijn we sociaal betrokken bij de 

samenleving. In onze beleving zou 

het de kerk recht doen als zij ook 

genoemd wordt in uw document. 

Zeker omdat de kerk voor veel 

Woudenbergers belangrijk is. 

 

De gemeente Woudenberg geeft in 

het nieuwe beleidskader aan dat zij 

voor het verwezenlijken van haar 

daarin weergegeven visie de 

medewerking nodig heeft van 

inwoners, maatschappelijke partners, 

verenigingen, vrijwilligersinitiatieven 

en zorgprofessionals. Van iedereen in 

Woudenberg wordt een bijdrage 

gevraagd aan het verwezenlijken van 

de transformatie. Vanzelfsprekend is 

het College van Diakenen bereid haar 

bijdrage te leveren. De diaconie kan 

actief participeren in 

belangengroeperingen, 

zorgverbanden, maatschappelijke 

platforms en dergelijke. 

Daarbij is het wel de wens van het 

College van Diakenen dat de 

gemeente Woudenberg ook zelf 

actiever samenwerking zoekt en bij 

een andere rolverdeling in het sociale 

domein tevens een eigen 

verantwoordelijkheid behoudt. 

 

tot uiting komt in diverse soorten hulp en 

ondersteuning die de kerken bieden. We 

waarderen uw inzet. Ook zijn we blij met uw 

bereidheid bij te dragen aan de transformatie 

en met het feit dat het Platform van de kerken 

lid van de Coöperatie is geworden. Wij zullen 

de kerk specifiek benoemen in het definitieve 

beleidskader. 

 

 

 

 

Wij zien de kerken als een vanzelfsprekende 

partner om mee samen te werken. Op de 

diverse onderdelen doen we dit ook al vele 

jaren (bijvoorbeeld de schuldhulpmaatjes). Bij 

het opstellen van het uitvoeringsprogramma 

zullen we uw verzoek om actiever de 

samenwerking te zoeken meenemen. 

Vanzelfsprekend behouden wij als gemeente 

een eigen verantwoordelijkheid.  

 

 

 

H. 4.1 p. 24 
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4. College van 

Diakenen van de 

Hersteld Hervormde 

Gemeente 

Woudenberg 

Samengevat lezen we positieve 

punten in het beleidskader om de 

transformatie te kunnen 

bewerkstelligen. Maar we zouden 

graag een plaats zien voor: 

a. Kerken met al haar 

vrijwilligerswerk en netwerken; 

 

b. Identiteitsgebonden zorg; 

 

 

 

 

 

c. Het werk dat we via het Diaconaal 

Maatschappelijk Werk uitvoeren 

binnen de basisvoorziening en 

ambulante zorg. 

 

 

 

 

 

a. We delen uw mening dat de kerken in het 

beleidskader een plek horen te hebben en 

passen dit aan. 

b. Het beleidskader hebben we het over 

passende antwoorden op 

ondersteuningsvragen. Hiermee bedoelen 

we ook passend bij de persoonlijke 

overtuiging. We zullen dit explicieter 

benoemen.  

c. Wij zijn op de hoogte van uw wensen ten 

aanzien van het inzetten van het Diaconaal 

Maatschappelijk Werk in het sociaal domein 

en uw subsidieaanvraag daarvoor. Hierover 

zijn we ook met u in gesprek geweest. Een 

aanpassing van het beleidskader is hiervoor 

niet nodig.  

 

 

 

 

 

H. 1.4 p. 6,  

H. 4.1 p. 19 en 

H. 4.1 p. 24 

H. 2.2 p. 10 

 

 

 

 

 

Geen  

5. SWO a. Bezwaar tegen tekst paragraaf 

4.1: het percentage mensen met 

een (zeer) goed ervaren 

gezondheid boven de 65 wat 

lager is, namelijk 69%, en dat dit 

geen verbazing wekt, gezien het 

feit dat ouderdom met gebreken 

komt. Relatief gezien leven 

mensen langer en ook langer 

gezond. Het klopt dat de kans op 

‘gebreken’ stijgt met het 

toenemen van de leeftijd, echter 

mag niet gesteld worden dat 

daarmee de ervaren gezondheid 

ook als vanzelfsprekend lager is.  

a. Wij delen uw mening en zullen deze tekst 

aanpassen in het beleidskader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. 4.1 p. 14 
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b. Senioren in Woudenberg scoren, 

in vergelijking tot het gemiddelde 

in Nederland bovengemiddeld op 

samenredzaamheid. SWO heeft 

in vele gesprekken gehoord dat 

senioren dit met name koppelen 

aan de ervaren cohesie, onder 

andere door veel kerkelijke 

structuren en het gevoel te leven 

in kleine gemeenschappen. SWO 

meent dat hier enige 

waakzaamheid past, omdat dit 

gevoel van cohesie minder lijkt te 

worden bij de komende generatie 

senioren. Belangrijk om ook 

vrijwilligerswerk blijvend onder de 

aandacht te brengen. 

c. De score op zelfredzaamheid 

onder senioren lijkt goed. Men uit 

problemen op het gebied van 

zelfredzaamheid niet als 

vanzelfsprekend. Het lijkt SWO 

dan ook belangrijk om meer 

informatie en voorlichting te 

organiseren over vragen als: 

wanneer zoek je ondersteuning 

en hoe borg je relaties als 

kinderen/vrienden ver weg 

wonen, of wegvallen? Senioren 

uiten echt zorgen op dit gebied en 

kunnen goed (collectieve) 

ondersteuning gebruiken bij het 

zoeken naar manieren om 

duurzame vormen van contact 

en relaties te onderhouden, 

bijvoorbeeld met hulp van social 

media. Er bestaat bij mensen 

b. We zullen dit signaal van minder 

cohesiegevoel goed blijven monitoren en 

indien nodig passende interventies inzetten. 

Vrijwilligerswerk is onmisbaar in de gehele 

transformatie en staat beschreven bij het 

rad Sociale leefomgeving op p. 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. We zullen deze behoefte meenemen in het 

uitvoeringsprogramma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b tot en met f 

geen aanpassing 
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terughoudendheid om de eerste 

te zijn die aan een mede-inwoner, 

een buurtgenoot, een kennis 

vraagt of hij of zij ondersteuning 

kan gebruiken. Daarom meent 

SWO dat het een goede keuze 

zou zijn als het beleidskader inzet 

op het ontwikkelen van een 

aanpak voor bijeenkomsten over 

uiteenlopende thema’s, zodat er – 

waar dit kan – aandacht komt 

voor vragen als: wat kun je doen 

als je …. signalen herkent. 

d. In paragraaf 4.2 staat dat de 

groene druk relatief hoog is. 

Maar we weten ook dat jongeren 

wegtrekken, omdat Woudenberg 

voor hen niet aantrekkelijk 

genoeg is! Klopt het dan wel dat 

de groene druk hoog is? 

e. Senioren met 

migratieachtergrond hebben 

over het algemeen andere 

leefstijlen dan de autochtone 

inwoners. Heeft de gemeente een 

beeld hoe Woudenberg zich gaat 

voorbereiden op grotere aantallen 

oudere senioren met 

migratieachtergrond? 

f. In paragraaf 4.3 wordt bij 

leefstijl genoemd dat 60% van 

de senioren te zwaar is. SWO wil 

graag in het beleidskader zien 

welke ‘speciale aandacht’ er gaat 

komen voor senioren? SWO denkt 

dat tijd en energie gestoken moet 

worden in het verleggen van het 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. De groene druk betreft het percentage 0 tot 

19-jarigen ten opzichte van het groep 

tussen de 20 en de 64. Dit is in 

Woudenberg 49,9% ten opzichte van 39,7% 

in de provincie. 

 

 

e. Op basis van de huidige aantallen inwoners 

met een migratie achtergrond voorzien we 

geen grote aantallen senioren met een 

migratie achtergrond. Daarom richten we 

ons in het beleidskader op een betere 

integratie van vergunninghouders in het 

algemeen. 

 

 

f. In het uitvoeringsprogramma gaan we in op 

de wijze waarop we een gezonde leefstijl 

willen stimuleren en zorgdragen voor een 

betere toegankelijkheid en kwaliteit van 

sport- en beweegvoorzieningen. Aan de 

hand hiervan gaan we graag met u in 

gesprek welke rol de SWO kan vervullen.  
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accent naar toegang tot 

beweegactiviteiten. Niet bewegen 

moet eigenlijk ongewoner worden 

dan kiezen voor actief bewegen. 

Dus meer aandacht voor 

preventie en vroegsignalering. 

Wat verwacht gemeente van SWO 

op dit terrein? 

g. SWO vindt het inzetten op 

valpreventie, zoals genoemd in 

het beleidskader, te eenzijdig. 

Een goede mobiliteit hangt ook 

samen met de fysieke omgeving, 

zoals veiligheid op straat, goede 

verlichting, toegankelijke fiets- en 

looppaden, banken, ruimte voor 

scootmobielen, rolstoelen en 

rollators, voldoende scheiding 

auto’s en overig verkeer. Hieraan 

hoort het beleidskader meer 

aandacht te besteden, zeker in 

relatie tot senioren. 

SWO pleit voor een preventie 

aanpak gericht op duurzaam en 

levensbestendig wonen. Het 

ontwikkelen van preventieve 

programma’s met informatie (van 

bijvoorbeeld ondernemers, 

architecten en woningcorporaties) 

voor huizenbezitters, kan hen 

tijdig helpen denken over en 

kiezen voor wat zij zelf kunnen 

doen. 

h. De opmerkingen in het 

beleidskader over veerkracht wil 

SWO graag onderstrepen. 

Wellicht is het goed om 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Het inzetten van valpreventie is een van de 

interventies die gedaan wordt. We delen uw 

mening dat het zowel gaat over veiligheid in 

als buiten het huis. Bij het rad Fysieke 

leefomgeving (p. 26 en 27) is de fysieke 

omgeving beschreven en hierin zullen we de 

veiligheid op straat toevoegen. In het 

uitvoeringsprogramma wordt een 

bewustwordingscampagne meegenomen 

over langer thuis wonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Bij het rad Veerkracht (p. 19) is opgenomen 

dat we door middel van communicatie 

tegenwicht moeten geven aan de 

maatschappelijke tendens dat we 24 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. 4.2 p. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h tot en met l geen 

aanpassing 
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programma’s te ontwikkelen om 

de beelden van het ideale leven te 

nuanceren naar het brengen van 

meer balans in het leven, de twee 

kanten van de medailles 

(bijvoorbeeld ideaal en 

werkelijkheid) horen bij elkaar. 

i. SWO meent dat senioren een 

expliciete rol kunnen spelen bij 

taalontwikkeling van 

bijvoorbeeld migranten. Kan het 

beleidskader daarvoor wat 

randvoorwaarden scheppen? 

j. Over welke 

mantelzorgondersteuning gaat 

het in het beleidskader? 

Ondersteuning zou bijvoorbeeld 

kunnen met maatjes, 

mantelzorgcoaches, 

lotgenotencontacten, 

kennisoverdracht over thema’s 

zoals, grenzen aan hetgeen je 

levert, loyaliteit versus 

draagkracht en dergelijke. 

k. Het terugdringen van het 

zorggebruik is belangrijk. Dit 

moet ervoor zorgen dat er 

toegang blijft voor mensen die 

professionele ondersteuning, hulp 

en zorg nodig hebben. SWO pleit 

daarom voor het ontwikkelen van 

collectieve programma’s over 

ouder worden op een attractieve 

en passende manier: midden in 

het leven, van betekenis voor 

naasten, geven en nemen, 

kennisontwikkeling eten, 

per dag gelukkig moeten zijn. En dat 

tegenslag ook bij het leven hoort. 

 

 

 

 

 

i. Het beleidskader is niet de plek om 

randvoorwaarden te scheppen voor dit 

voorstel. We nemen uw idee mee bij het 

opstellen van het verbeterplan integratie 

vergunninghouders.  

 

j. Mantelzorgers kunnen worden 

onderscheiden in verschillende doelgroepen. 

Elke doelgroep heeft een andere behoefte. 

Dit wordt nader uitgewerkt in het 

uitvoeringsprogramma of de nieuwe 

mantelzorgagenda. 

 

 

 

 

 

k. In het uitvoeringsprogramma wordt een 

bewustwordingscampagne meegenomen 

over langer thuis wonen. Het is een goed 

idee om senioren breder te informeren over 

ouder worden. Dit zou bijv. in een 

bijeenkomst voor 75 jarigen kunnen 

plaatsvinden. Hierover gaan we graag met u 

in gesprek. 
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bewegen, mediagebruik, inzet 

levenskennis senioren voor 

stabiele en gezonde jeugd zijn 

bijvoorbeeld thema’s waaraan 

SWO dan denkt. 

l. Graag onderstreept SWO nog een 

keer het belang van het scheppen 

en in stand houden van 

zogenaamde vindplaatsen, zoals 

recreatieve, educatieve, culturele 

en bewegingsactiviteiten voor 

senioren, het ondersteunen van 

laagdrempelige 

ontmoetingsplekken en het 

faciliteren van vrijwilligers, de 

hoekstenen in de samenleving. 

 

 

 

 

 

l. We delen uw mening dat vindplaatsen 

belangrijk zijn voor ondersteunen van 

laagdrempelige ontmoetingsplekken. Op p. 

29 staat beschreven wat we willen bereiken 

op dit punt. De concrete uitwerking vindt 

plaats in het uitvoeringsprogramma. 

 

 

 

6. VluchtelingenWerk 

West- en Midden 

Nederland 

Op bladzijde 24 benoemt u bij het 

kopje 'Wat willen we bereiken' bij het 

negende punt: 'een betere integratie 

van vergunninghouders'. Graag hoor 

ik van u hoe de integratie nu ervaren 

wordt en wat u verstaat onder 

'betere'.  

We constateren dat veel vergunninghouders 

(na hun maatschappelijke begeleiding) nog 

onvoldoende financieel zelfredzaam zijn, veel 

moeite hebben om werk te vinden en te 

behouden en vaak gezondheidsproblemen 

hebben. Hieruit blijkt hoe groot de (culturele) 

afstand is die zij moeten overbruggen om goed 

te integreren. Onder een betere integratie 

verstaan wij het aanpakken van 

bovengenoemde punten.  

 

 

Geen  

7. Woudenberg 

Bibliotheek Eemland 

Laaggeletterdheid wordt weinig 

benoemd in uw notitie. Volgens de 

Stg. Lezen en Schrijven ligt het 

percentage laaggeletterdheid in 

W’berg tussen de 8 en 11%. Op dat 

gebied valt er dus nog veel te halen. 

Onder het rad sociaal-economische status 

noemen we laaggeletterdheid. Bij ‘wat willen 

we bereiken’ hebben we dit echter direct 

gekoppeld aan de toegang tot goede 

gezondheidszorg voor deze doelgroep. U hebt 

echter gelijk dat het signaleren en verminderen 

van laaggeletterdheid een doel op zichzelf is. In 

het Uitvoeringsprogramma werken we verder 

uit hoe we het signaleren en verminderen van 

H. 4.2 p. 21 
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laaggeletterdheid willen bereiken. 

8. Vallei Wonen Wij willen graag meewerken aan de 

concretisering en prioritering van het 

beleidskader in het 

uitvoeringsprogramma, bijvoorbeeld 

bij de onderwerpen: het vergroten 

van de sociale samenhang in 

buurten, veilig en prettig langer 

zelfstandig thuiswonen en 

aanwezigheid van kwetsbaren in de 

wijk. 
 

Graag maken we gebruik van dit aanbod. Geen 
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Hoofdstuk 3 Adviesraad Sociaal Domein 
 

Algemeen 

 

 Advies Antwoord Aanpassing in het 

beleidskader 

1 De ASD is benieuwd hoe de gemeente de 

inwoners gaat informeren over dit 

beleidskader. Komt er voor inwoners een 

toelichting in “Jip en Janneke taal”? 

Bij het verwezenlijken van de transformatie is bewustwording 

en daarmee communicatie heel belangrijk. Wij kiezen er 

echter voor om niet een toelichting in Jip en Janneke taal te 

maken, maar een heldere kernboodschap te formuleren die 

we consequent bij al onze communicatie-uitingen over het 

sociaal domein als uitgangspunt gaan gebruiken. 

Geen 

2 De beoogde transformatie vraagt ook om een 

“cultuuromslag” in Woudenberg. Hoe krijgen 

we dit voor elkaar met onze inwoners? Wij 

vragen ons af of de beoogde bewustwording 

bij inwoners is gerealiseerd met hetgeen is 

beschreven in hoofdstuk 3.2. Wij zien dit 

beleidskader ook als een uitnodiging aan alle 

instanties, organisaties en initiatieven uit het 

maatschappelijk middenveld om hierop in te 

spelen. De actieve rol van kerkelijke en niet 

kerkgebonden organisaties zijn van het 

grootste belang om dit beleid gezicht te 

geven. 

U hebt gelijk dat de bewustwording nog niet voltooid is. En 

dat we daar de komende jaren, samen met maatschappelijke 

organisaties aan moeten blijven werken. Om deze 

cultuuromslag te bewerkstelligen zullen wij, samen met onze 

maatschappelijke partners en inwoners consequent moeten 

werken aan het stimuleren van de eigen kracht, 

zelfredzaamheid, participatie en vitaliteit van inwoners. En 

investeren in preventie, lichte en nabije zorg, meer ruimte 

voor innovatie, minder bureaucratie en een beperktere rol 

voor de overheid. Hier is het beleidskader van doordesemd. 

Geen 

3 Het beleidskader is optimistisch geformuleerd. 

Dat is op zich uitstekend. Toch pleiten wij ook 

voor realiteitsgehalte. Zijn alle 

uitgangspunten/doelen, die in deze notitie 

worden opgenomen gerealiseerd in 2022? 

Met het verwezenlijken van de visie wordt een weg 

ingeslagen die langer dan vier jaar zal beslaan. Het is dus 

niet zo dat alle doelen over vier jaar bereikt zijn. Al was het 

maar omdat het altijd beter kan. In het 

Uitvoeringsprogramma worden de doelen straks concreter 

uitgewerkt en zullen we aangeven wat we wanneer en op 

welke manier willen verwezenlijken. We zullen dan ook 

aangeven met welke risico’s we rekening moeten houden.  

Geen 

4 De ASD heeft met de gemeente al eerder 

gesproken over de mogelijkheid om wetgeving 

die gekoppeld is aan het sociaal domein te 

We hebben hier inderdaad eerder met u over gesproken. In 

het vorige beleidskader stonden de transities en daarmee de 

wetgeving centraal. In dit beleidskader wilden we juist de 

Geen 
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visualiseren. Het zou mooi zijn om dit toe te 

voegen aan het beleidskader bijvoorbeeld 

door middel van een “infographic”. 

transformatie het centrale uitgangspunt laten vormen en niet 

de wetgeving. Daarom hebben we in overleg met u besloten 

de visualisatie van de wetgeving een plaats te geven in het 

Uitvoeringsprogramma.  

5 Het zou goed zijn dat, of nu of later in het 

plan van aanpak, direct wordt benoemd welke 

partijen betrokken verantwoordelijk zijn voor 

de realisatie van het beleid.  

Het uitgangspunt bij het verwezenlijken van het beleidskader 

is om waar mogelijk partners van buiten te betrekken. Om in 

kaart te brengen welke partijen betrokken verantwoordelijk 

zijn bij de realisaties van het beleidskader, zullen we in het 

Uitvoeringsprogramma een stakeholdersanalyse opnemen. 

Geen 

6 Wij nemen aan dat het aangekondigde plan 

van aanpak een uitvoeringsplan wordt dat 

naadloos aansluit op de geformuleerde 

beleidsdoelen. 

Ja, dat zal zo zijn. Dat wat er staat onder ‘Wat willen we 

bereiken’ wordt het uitgangspunt van het 

Uitvoeringsprogramma. 

Geen 

7 Wat is de planning van dit uitvoeringsplan 

2019-2022? Lopen we geen risico op onnodig 

tijdsverlies nu 1 januari 2019 nadert? 

De planning is om het uitvoeringsprogramma in maart door 

het college te laten vaststellen. Eerder is niet mogelijk omdat 

de raad eerst over het beleidskader moet besluiten en dat 

doet hij in februari. 

Geen 

8 Wij achten het van belang dat er in het 

uitvoeringsplan aandacht wordt geschonken 

aan ruimte voor identiteitsgebonden zorg. 

In het beleidskader hebben we het over passende 

antwoorden op ondersteuningsvragen. Hiermee bedoelen we 

ook passend bij de persoonlijke overtuiging. We zullen dit 

explicieter benoemen. 

H. 2.2 p. 10 

9 Tenslotte zouden wij willen adviseren om in 

het uitvoeringsplan specifiek uitwerking te 

geven aan positieve gezondheidszorg gericht 

op jeugd (alcohol, drugs, roken, 

mediaverslaving en grensoverschrijdend 

seksueel gedrag). 

Onder het rad Leefstijl hebben we opgenomen dat we willen 

werken aan het vergroten van de weerbaarheid van jongeren 

ten aanzien van groepsgedrag en middelengebruik. In het 

Uitvoeringsprogramma gaan we in op welke manier we 

hieraan uitwerking geven. 

Geen 

10 In eerdere adviezen hebben wij kritische 

kanttekeningen geplaatst bij monitoring en 

beleidsevaluaties. Wij adviseren om de 

monitoring vanaf nu goed aan te sluiten op de 

punten die worden benoemd in “wat willen we 

bereiken”. 

Wij zijn van plan om de monitor Sociaal Domein Woudenberg 

aan te passen aan de opzet van het beleidskader, zodat deze 

aansluit. Daarnaast formuleren we Uitvoeringsprogramma 

per rad welke indicatoren iets zeggen over het behalen van 

onze beleidsdoelen. 

Geen 

11 Daarnaast hebben wij ook de vraag of dit 

geactualiseerde beleidskader is gebaseerd op 

de resultaten uit het recente verleden. Welke 

Dit beleidskader is gebaseerd op de Monitor Sociaal Domein 

Woudenberg 2018. Daarnaast hebben we ook gebruik 

gemaakt van het voorgaande Uitvoeringsprogramma (jan 

Geen 
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metingen, naast de beleidsevaluatie 2017 

liggen hieraan ten grondslag? Is er ook 

gemeten hoe succesvol de gemeente is 

geweest in het realiseren van de 

doelstellingen? 

2017 – juli 2018) en de voortgangsrapportage hiervan van 

april en oktober 2018.  

12 De uitvoering van dit beleidskader staat onder 

financiële druk. De tekorten worden in eerste 

instantie opgevangen door middelen uit het 

reservefonds van de gemeente. In het 

maandelijks overleg met de wethouder 

hebben we een inkijkje gekregen in een versie 

van het uitwerkingsplan maatregelen 

zorggebruik/zorgkosten. De definitieve versie 

zien wij graag tegemoet. Wij achten het van 

belang dat deze maatregelen duidelijk worden 

gecommuniceerd zodat niet de indruk gaat 

ontstaan dat het aanspreken van financiële 

reserve een vorm van pot verteren is. 

U hebt het plan ten aanzien van de maatregelen zorgkosten 

inmiddels ontvangen. De komende periode wordt u over de 

voortgang van het project maatregelen zorgkosten op de 

hoogte gehouden middels dezelfde rapportages die de 

gemeenteraad ontvangt. 

Geen 
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Hoofdstuk 4 Op overeenstemming gericht overleg (OOGO)2 
 

 

Nr. Naam en adres Inspraakreactie Antwoord Vindplaats in 

beleidskader 

1 Samenwerkings-

verband VSO Eemland 

Voor het SWV-V(S)O is het van belang dat er een 

goede basis is om verbinding te leggen waar 

nodig. Omdat er geen VO of VSO school in 

Woudenberg staat is dat extra van belang.  

Het is spannend om te lezen dat er toename is van 

vraag naar (ook specialistische) jeugdzorg, terwijl 

de visie juist is om collectieve voorzieningen en 

zelfredzaamheid te versterken. De eerste bullits op 

p. 18/19 spreken in dit opzicht aan even als de 

eerste bullits op pagina 20. 

We delen deze mening. Geen 

2. Samenwerkings-

verband De Eem 

Bij 'Investeren in lokale en regionale 

samenwerking op het gebied van passend 

onderwijs en jeugdzorg: op lokaal niveau 

preventiever aan de slag binnen de lokale 

basisscholen en op regionaal niveau samen met de 

samenwerkingsverbanden uitvoering geven aan de 

ontwikkelagenda OOGO.’ Heb ik de volgende 

vraag: Wat ziet gemeente Woudenberg voor zich 

bij ‘preventiever aan de slag binnen de lokale 

basisscholen’? En ziet de gemeente daarbij ook 

een rol voor de samenwerkingsverbanden? 
  

We hebben aan de Coöperatie De 

Kleine Schans de opdracht gegeven 

om samen met de basisscholen en 

in afstemming met het 

samenwerkingsverband na te 

denken over hoe we al eerder 

vragen kunnen oppakken en 

kunnen signaleren. 

Dit wordt ingevuld naar gelang de 

behoefte van de scholen. Denk o.a. 

aan spreekuren binnen de school, 

ouderavonden over opvoed- en 

opgroeithema’s en de verbinding 

met de voorschoolse 

voorzieningen. Afstemming met 

het samenwerkingsverband krijgt 

vorm doordat we alle lokale 

overlegvormen (VVE, projectgroep 

passend onderwijs en het leerteam 

Geen 

                                                 
2
 Een (wettelijk) overleg tussen scholen en gemeente in het kader van het Passend Onderwijs over ondersteuningsplannen, jeugdbeleidsplannen en ontwikkelagenda. 
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van het samenwerkingsverband) 

samen hebben gevoegd, waardoor 

we met elkaar nog meer op basis 

van doelstellingen kunnen 

samenwerken met alle benodigde 

lokale partners. 

Bovenstaande punten worden 

verwerkt in het 

uitvoeringsprogramma. 
3. Berseba Regio Midden Ik denk dat met jeugdhulp binnen de scholen winst 

is te halen. Daar zijn ook goede voorbeelden van. 

De school als vind- en werkplaats is momenteel 

mijn devies als het gaat om jeugdhulp. Met een 

beschikkingsvrij budget kan er volgens mij sneller 

en preventiever gewerkt worden. Ik denk graag 

mee op dat punt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat betreft de monitoring zou het interessant zijn 

om vanuit onderwijs en jeugdhulp eens op een rij 

te zetten wat jeugdhulp de gemeenten en passend 

onderwijs de verbanden heeft opgeleverd.  

We hebben aan de Coöperatie De 

Kleine Schans de opdracht gegeven 

om samen met de basisscholen en 

in afstemming met het 

samenwerkingsverband na te hoe 

we al eerder vragen kunnen 

oppakken en kunnen signaleren. 

Dit wordt ingevuld naar gelang de 

behoefte van de scholen. Denk o.a. 

aan spreekuren binnen de school, 

ouderavonden over opvoed- en 

opgroeithema’s en de verbinding 

met de voorschoolse 

voorzieningen. Wij gaan graag met 

u in gesprek over uw ideeën en 

behoeftes.  

 

Voor wat betreft de monitoring 

wordt dit meegenomen in de nog 

op te stellen regionale 

ontwikkelagenda van het OOGO. 

Geen 
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Hoofdstuk 5 Conclusies 
 
We zijn blij met de inspraakreacties en de diversiteit in organisaties die gereageerd hebben. De Adviesraad Sociaal Domein heeft positief 

geadviseerd over het beleidskader en ook het OOGO heeft met het beleidskader ingestemd. 

Het is goed te vermelden dat in vrijwel alle reacties waarderend gesproken werd over de insteek van het plan, de opzet, de integraliteit 

en de leesbaarheid. Ook gaven veel organisaties aan mee te willen denken met of een rol te kunnen spelen bij de uitvoering van het 

beleidskader en het verwezenlijken van de doelen. Dat is mooi om te lezen en past ook naadloos bij de transformatie die we willen 

bereiken. We zullen van deze uitgestoken handen dan ook zeker gebruik maken. 

 

Als we de reacties en adviezen samenvatten dat was een terugkerend thema de veelheid aan doelen en de zorg of en hoe we die allemaal 

kunnen verwezenlijken en welke prioritering we hieraan geven. Het beleidskader is, zoals ook past bij een visie, inderdaad optimistisch en 

ambitieus geformuleerd. De uitwerking van het kopje ‘wat willen we bereiken’ gebeurt straks in het Uitvoeringsprogramma. Hierin 

concretiseren we wat we willen bereiken en werken we uit hoe en met wie we dit willen doen en wanneer. Door invulling van het 

‘wanneer’ worden de doelen geprioriteerd. Het Uitvoeringsprogramma is voorjaar 2019 gereed en heeft een looptijd van twee jaar. Over 

de voortgang van de verwezenlijking van het uitvoeringsprogramma wordt twee keer per jaar gerapporteerd. Daarnaast updaten we 

jaarlijks de monitor sociaal domein Woudenberg, waarin we de ontwikkelingen in het sociaal domein volgen  

Net als een groot aantal van de inspraakreactie, vroegen de meest van de waardevolle adviezen van de adviesraad niet direct om een 

aanpassing van het beleidskader maar hadden ze betrekking op het vervolg. Dan wel in het Uitvoeringsprogramma of de monitoring van 

het beleid. Wij nemen deze reactie en adviezen bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma en bij de monitoring ter harte. 
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Hoofdstuk 6 Verdere procedure 
 

De inspraaknotitie wordt samen met het herziene concept beleidskader ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd in de commissie 

van 5 februari 2019. Definitieve besluitvorming vindt plaats in de raad van 21 februari 2019. 

 

Organisaties die gebruik hebben gemaakt van de inspraak/adviesmogelijkheid, worden uitgenodigd om tijdens de raadscommissie hun 

inspraak/advies toe te lichten. 
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Bijlagen 
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Advies van de Adviesraad Sociaal Domein  
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