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Geacht College,

Hierbij ontvangt u ons advies betreffende het Beleidskader Sociaal Domein (BSD) gemeente 
Woudenberg. Wij willen onze waardering uitspreken over de wijze waarop het BSD is opge- 
steld. Het is een duidelijk, goed gestructureerd en helder beschreven stuk. Het advies is 
voorbereid door een werkgroepje van de ASD en wordt unaniem door de gehele ASD onder- 
schreven voor akkoord.

Algemeen
De ASD adviseert positief over dit beleidskader. De volgende argumenten zijn hiervoor door- 
slaggevend:

1. De keuze voor het concept van positieve gezondheid. Wij nemen aan dit concept de 
basis is en wordt vertaald naar methodiek voor de Kleine Schans

2. Het kader hanteert, evenals de verordening 2017 het vertrekpunt: een individu of ge- 
zin, een aanpak

3. Het beleidskader is ambitieus (“er moet veel bereikt worden”)
4. Het beleidskader is naar ons oordeel gestructureerd en compleet

Communicatie
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”? Deze vraag zien wij graag 
toegelicht.

De beoogde transfonmatie vraagt ook om een “cultuuromsiag” 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 beleidska
der ook als een uitnodiging aan alle instanties, organisaties en initiatieven uit het maatschap- 
pelijk 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.

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 opgeno- 
men gerealiseerd in 2022?

De ASD heeft met de gemeente al eerder gesproken over de mogelijkheid om wetgeving die 
gekoppeld is aan het sociaal domein te visualiseren. Het zou mooi zijn om dit toe te voegen 
aan het beleidskader bijvoorbeeld door middel van een “infographic”.



Positieve gezondheid nader uitgewerkt
In hoofdstuk 4 wordt een uitwerking gegeven aan “wat willen we bereiken”. Wij onderschrij- 
ven deze uitgangspunten. 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 be- 
leid. Wij nemen aan dat het aangekondigde plan van aanpak een uitvoeringsplan wordt dat 
naadloos aansluit op de geformuleerde beleidsdoelen.

Wat is de planning van dit uitvoeringsplan 2019-2022? Lopen we geen risico op onnodig 
tijdsverlies nu 1 januari 2019 nadert?

Wij achten het van belang dat er in het uitvoeringsplan aandacht wordt geschonken aan 
ruimte voor identiteitsgebonden zorg.

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).

Monitoring en beleidsevaluatie
In eerdere adviezen hebben wij kritische kanttekeningen geplaatst bij monitoring en beleids- 
evaluaties. Wij adviseren om de monitoring vanaf nu goed aan te sluiten op de punten die 
worden benoemd in “wat willen we bereiken”.

Daamaast hebben wij ook de vraag of dit geactualiseerde beleidskader is gebaseerd op de 
resultaten uit het recente verleden. Welke metingen, naast de beleidsevaluatie 2017 liggen 
hieraan ten grondslag? Is er ook gemeten hoe succesvol de gemeente is geweest in het rea- 
liseren van de doelstellingen?

Financieei kader
De uitvoering van dit beleidskader staat onderfinanciele druk. De tekorten worden in eerste 
instantie opgevangen door middelen uit het reservefonds van de gemeente. In het maande- 
lijks overleg met de wethouder hebben we een inkijkje gekregen in een versie van het uitwer- 
kingsplan maatregelen zorggebruik / zorgkosten. De definitieve versie zien wij graag tege- 
moet. Wij achten het van belang dat deze maatregelen duidelijk worden gecommuniceerd 
zodat niet de indruk gaat ontstaan dat het aanspreken van financiele reserve een vorm van 
pot verteren is.

Mochten er bij u nog vragen zijn betreffende onze advisering dan vernemen wij dat graag.

Met vriendelijke groet.

Goof de Vor, voorzitter

Hildar
Stempel


