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Geacht College, 
 
Onderwerp 
 

Het huidig beleidskader Sociaal Domein, dat in december 2016 is vastgesteld door de 
gemeenteraad, loopt van januari 2017 tot en met december 2018. Het is wenselijk om 
directe verbanden te leggen met aangrenzende documenten: het college 
uitvoeringsprogramma (CUP), de programmabegroting 2019, de samenlevingsakkoorden 
zoals in het coalitieakkoord benoemd en de resultaten van het lopende narratief 
participatief onderzoek naar Saamhorigheid.  

 
Achtergrond  
 

Het zorgvuldig leggen van die verbanden en het samen met de samenleving uitwerken van 
de ambities betekent dat besluitvorming over een nieuw beleidskader in december 2018 
nog niet mogelijk is.   

 
ADVIES: 
 
Wij adviseren u om de periode van verlenging van genoemd beleidskader te maximeren tot een half jaar. 
 
Motivatie: 

a. Op pagina 3  van genoemd voorstel benoemt u bij punt 2 een aantal maatregelen en wijzigingen. 
Gezien de portee van deze punten zou dit juist pleiten voor geen uitstel van genoemd  
beleidskader. 

 
b. In het coalitie akkoord is benoemd: “het beter en efficiënter organiseren van welzijn en zorg”, hetgeen o.i. 

wijst op de noodzaak het huidige beleidskader aan te passen 
  

c. In een overleg dat wij onlangs hadden met Raad voor cliëntenparticipatie werd het “College Uitvoerings 
Programma” (CUP) besproken. Hierin viel ons op dat u naast het voornemen om een aantal aanpassingen te 
gaan doorvoeren het sociaal domein betreffend, ook vergaande voorstellen doet aangaande inrichting en 
financiering van onderdelen van het sociaal domein. Deze zullen bij de behandeling van dit CUP dan ook 
door de raad al dan niet vastgesteld worden. Over deze voorstellen willen wij graag adviseren. 
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Resumé: Wij hebben er begrip voor dat u als nieuw college enige tijd nodig heeft om te komen tot een 

aanpassing van genoemd beleidskader. Daarnaast is het ons bekend dat vaak in de maand december 

de overheid nog een aantal wijzigingen aan u kan voorleggen.  

Gezien bovenstaande adviseren wij u de periode van uitstel tot een half jaar te beperken. 

 

Namens de Participatieraad Leusden 

R. Leeuwenburg 


