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Leiderdorp, 4 juni 2020 
 
 
Onderwerp:  concept Beleidsplan Participatieweg 2020 
 
 
Geacht college, 
 
Via Uw medewerker de heer P. de Laaf ontving de Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp het concept 
Beleidsplan Participatiewet 2020. Van de in de begeleidende mail geboden gelegenheid vragen te stellen heeft 
de Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp gebruik gemaakt. Deze schriftelijke vragenronde is in de plaats 
gekomen van de mondelinge toelichting, zoals we die altijd krijgen tijdens onze maandelijkse bijeenkomsten. 
Het schriftelijk overleg heeft ertoe geleid dat levende onderwerpen en vragen voor het grootste gedeelte zijn 
beantwoord. De Adviesraad maakt van de gelegenheid gebruik advies uit te brengen over het concept. Tevens 
stelt de Adviesraad een aantal vragen, die in het onderstaande zijn verwerkt.  
 
Algemeen 
Het concept Beleidsplan Participatiewet 2020 is een prettig leesbaar document. Dit bevordert de manier 
waarop hierop kan worden gereageerd. De Adviesraad spreekt hiervoor zijn waardering uit.  
De Adviesraad heeft begrip van het standpunt van de wethouder het beleidsplan tegelijkertijd met de concept 
Nota Minimabeleid in de raad van juli 2020 te laten vaststellen. Dit betekent inderdaad een verkorte  
inspraaktermijn. Dit geldt ook voor de termijn om advies uit te brengen. Voor de Adviesraad komt  
daar nog bij dat de leden elkaar al langere tijd niet recht in de ogen kunnen kijken om snel tot een  
advies te kunnen komen. Hiervoor maakt de raad gebruik van online vergaderen, met alle hick-ups die  
daarbij horen. Er gaat een (vertragende) tijd overheen voordat een advies is afgerond en gereed om  
te verzenden. Deze gelet op de huidige tijd passende werkwijze vraagt ook van de leden van de Adviesraad de 
nodige extra inzet. Tot op heden lukt het wel. 
 
Klantenbestand: spookjongeren 
De Adviesraad is van mening dat dit een beetje is ‘weggeschreven’ in de concept-nota. Uw medewerker heeft 
verwezen naar een definitie van het CBS.  
- De Adviesraad adviseert om de tekst van het CBS ter verduidelijking op te nemen in het beleidsstuk. 
De Adviesraad heeft begrepen dat het voor de gemeente Leiderdorp om ongeveer 100 personen gaat.  Vragen 
hierbij zijn: 
- Welke acties onderneemt de gemeente Leiderdorp om deze groep helder in beeld te krijgen en te houden? 
- Op welke wijze denkt de gemeente deze jongeren verder te kunnen helpen? 
 
Financiën 
De vraagpunten die de Adviesraad had waren met name gelegen in de verduidelijkende sfeer. Zij zijn door de 
beantwoording weggenomen.  
- De Adviesraad adviseert wel waar mogelijk de cijfers nog van enige verduidelijking te voorzien (zie onze 

vragen ter zake in onze reactie naar Uw medewerker de heer P. de Laaf). 
 
 



W  
  
 Postbus 35 

   2350 AA Leiderdorp 
  www.wmoadviesraadleiderdorp.nl 

 
 
 

Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 

www.adviesraadsociaaldomeinleiderdorp.nl 

 

Adviesraad Sociaal Domein 
Leiderdorp 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rol Incluzio 
Incluzio heeft een belangrijke rol in de begeleiding van mensen die op trede 1 en 2 van de  
participatieladder zitten. Incluzio wordt in 2021 beoordeeld op haar eigen functioneren. Vragen hierbij zijn: 
- Wanneer in 2021 wordt Incluzio beoordeeld? 
- Kan de Adviesraad van deze beoordeling kennis nemen? 
De Adviesraad heeft begrepen dat bij de start, zoals met elke externe partner, afspraken zijn gemaakt met 
Incluzio Leiderdorp over de inhoudelijke en financiële verantwoording in deze aangelegenheid. Vraag hierbij is: 
- Op welke wijze krijgen de inhoudelijke en financiële verantwoording gestalte en op welke momenten? 
 
Kwaliteit van medewerkers die taken hebben op dit dossier 
Het hele systeem valt of staat bij de opleiding, persoonlijkheid en inzet van de mensen, zeker op de dossiers die 
moeizaam verlopen en veel inventiviteit en energie vragen. Vraag hierbij is: 
- Welke eisen worden gesteld? Het is altijd de persoon die de taak uitvoert. En die ook bepaalt hoe 

succesvol een interventie uitpakt.  
De Adviesraad is positief gestemd over het benoemde uitgangspunt bij de uitvoering: maatwerk, want ieder 
persoon is anders en heeft zijn eigen kwaliteiten, noden en beperkingen.  
- Wel is de Adviesraad benieuwd naar de praktijk, de uitvoering ter zake. Dit zal in een (tussentijdse) 

evaluatie over het voetlicht moeten worden gebracht. 
 
Tot slot is de Adviesraad van mening dat de stukken die zijn gewisseld met Uw medewerker, zijnde vragen en 
de antwoorden, deel uitmaken van dit advies. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de adviesraad sociaal domein,  
 
 
H. van der Zande MBA 
Voorzitter  
 
 
 

 
 
 
C.C.: Griffie gemeenteraad 


